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  جملة جامعة امعة

  هـ١٤٣٦للعلوم اإلنسانية واإلدارية، 

  مكتبة امللك فهد الوطنية

  رقيمات الدوليةإدارة التسجيل والت

  ٥٤٢٤/١٤٣٣رقم اإليداع: 

  ١٦٥٨- ٦٢٠٤د: ـــردم

  

  

  

  

  

  

  جلامعة امعة حقوق الطبع حمفوظة

  م٢٠١٤هـ/١٤٣٦
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  د. حممد عبد اهللا الشايعأ. 

  

�*��+��-,*��א �
  د. محدي بدر الدين إبراهيم

  

���&��*��+���!(��א �
  دــأ.د. سعود عبد العزيز احلم

  ماعيلـــأ.د. طارق حممد إس

  ريـلم حممد الدوســد. مس  

  شـالده أمحد د اهللاــد. عب  

  حيىي عبـد اهللاادق ــد. الص  
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  . أمحد حممد كشكأ.د

  مصر –جامعة القاهرة 

  

  أ.د. راميش شان شارما

  اهلند –جامعة دهلي 

  

  أ.د. علي أسعد وطفة

  الكويت –جامعة الكويت 

  

  أ.د. مارك ليتورنو

  أمريكا –جامعة والية ويرب 

  

  أ.د. حممد قيوم

  ماليزيا –اجلامعة اإلسالمية العاملية 

  

  أ.د. ناصر سبري

  أستراليا –جامعة ملبورن 
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مجلة العلوم ا�نسانية وا�دارية مجلة علمية محكمة نصف 
سنوية تصدر عن مركز النشر والترجمة بالجامعة تحت إشراف 

 وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
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تنشر الة األحبـاث والدراسـات    - ١
واإلدارية بـاللغتني   األكادميية يف العلوم اإلنسانية

العربية واإلجنليزية، كما تنشر مراجعات وعروض 
الكتب، وملخصات الرسائل العلمية، وتقـارير  
املؤمترات واملنتديات العلمية، والنشـاطات ذات  

 العالقة.

تنشر الة البحوث اليت تتوافر فيهـا   - ٢
األصالة واالبتكار، واتباع املنهجيـة السـليمة،   

سـالمة الفكـر واللغـة     والتوثيق العلمي، مع
واألسلوب، وأال يكون البحث مستلا من رسالة 

 أو كتاب.

يقدم الباحث حبثه من ثالث نسـخ   - ٣
) ٢٠٠مطبوعة مع ملخص ال تزيد كلماته عن ( 

كلمة، ويشترط يف البحث املقدم باللغة اإلجنليزية 
 أن يدرج فيه ملخص باللغة العربية.

يراعى أال يزيد عدد صفحات البحث  - ٤
) A4) صفحة من القطع املتوسـطة (   ٣٠( عن 

) مقـاس    Traditional Arabicباستخدام اخلط (
) وأن تكون مراجعات الكتـب والتقـارير   ١٧(

 ) صفحات. ٥والرسائل العلمية يف حدود ( 

يلزم إقرار الباحث اخلطي عند تقدمي  - ٥
حبثه للمجلة بأنه مل يسبق له النشر، وال جيوز لـه  

 ن ينشره يف وعاء أخر.عند قبول حبثه للنشر أ

قدمـة حملكمـني   ترسل البحوث امل  - ٦
متخصصني ختتارهم هيئة التحرير بشكل سـري،  

ب إجراء تعديالت على البحث وللمجلة أن تطل
 ي احملكمني قبل اعتماد البحث للنشر.حسب رأ

يبلَّغ الباحث بقبول النشر أو رفضه،  - ٧
وال ترد أصول املواد إىل أصحاا سواء قُبلت أم 

 قبل.مل ت

ال جيوز إعادة نشر أحباث الة يف أي  - ٨
 مطبوعة أخرى إال بإذن كتايب من رئيس التحرير.

يف حالة نشر البحث يمنح الباحث  -٩
) مستلَّات جمانية من حبثه، باإلضـافة إىل   ٥( 

 العدد الذي نشر فيه حبثه.
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ينبغي أن يرفق بالعمل املـراد نشـره    - ١
لب فيه نشر العمـل، وأن  خطاب من صاحبه يط

يشتمل على تعريف خمتصر بالباحث من حيـث:  
املؤهل، التخصص، العمل، العنـوان الربيـدي   

 واإللكتروين.

ينبغي أن تكون اجلداول والرسومات  - ٢
واألشكال مناسبة للمساحة املتاحة يف صـفحات  

 ).سم١٨ ×١٢الة (

تقدم األعمال املطلوب نشرها علـى   - ٣
 برامج ويندوز.وسائط رقمية باستخدام 

يشار إىل املراجع يف املنت بذكر االسم  - ٤
مثـل :  األخري للمؤلف، مث سنة النشر بني قوسني 

هـ) أو: ويرى (أبو ١٤١٢...... ( أبو حطب ، 
ـ ١٤١٢حطب،   ) أن ......، ويف حالـة  هـ

: ر رقم الصفحة بعد سنة النشر هكذااالقتباس يذك
) ، وإذا كـان   ٧٩هـ : ١٤١٢(أبو حطب ، 

أكثر من مؤلفني للمصدر فيشار إليهم هكذا:  هناك 
 هـ).١٤١٢( أبو حطب وآخرون ، 

ترتب املراجع يف اية البحث ترتيبـا   - ٥
هجائيا حسب االسم األخري، وتكتـب كافـة   
املراجع اليت استند عليها البحـث، وإذا كـان   

 املرجع كتابا فيتبع يف كتابته اآليت :  

(سنة  اسم العائلة للمؤلف ، االسم األول .
النشر ) عنوان الكتاب ، الطبعة ، مكان النشر ، 
ــف.   ــي ، يوس ــل : القاض ــر ، مث دار النش

، اسة التعليم والتنمية يف اململكةهـ ) سي١٤٠١(
 ، الرياض، دار املريخ.  ٢ط

أما إذا كان املرجع حبثًا فيتبـع يف كتابتـه   
  اآليت:  

اسم العائلة للمؤلف، االسم األول، (سـنة  
، العـدد،  ن البحث ، اسم الـة شر ) ، عنواالن

  صفحات النشر. مثل:

هــ ) ،  ١٤١٣العبدالقادر ، علـي ، ( 
التعليم األهلي استثمار وإسهام يف تنمية املـوارد  

مـن ص   ٢٣٤البشرية ، جملة االقتصاد ، العدد 
٢٠ –٧. 

يستحسن اختصار اهلوامش إىل أقصى  - ٦
حد ممكن ، ويف حالة استخدامها تكون لتزويـد  
القارئ مبعلومات توضيحية، ويشار إليها بأرقـام  
متسلسلة ضمن البحث، ومن مث تكون مرقمـة  

 حسب التسلسل يف ايته.

تكون املالحق يف اية البحـث بعـد    - ٧  
 ���املراجع.
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  رئيس التحرير

  عبد اهللا الشايع د. حممدأ.
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  ا�بحاث

� Jא��������
�����FEא������א�������א�������������א�������KKKKKKKKKKKKK١٥د�א��� �

      إبراهيم حامد حسن أبو صعيليك    د. 

� J����()�א��א�س�א&%�����א$�د���*���������وא/.�-,����א���,د
�א��+� �

���45,6����KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK٦٥א�,2���3,ن������ �

  د. إميان مجيل عبدالفتاح عبدالرمحن   

� Jز��,�����B�CDKKKKKKKKKKKKKK١٢٣א�A+,@���?<=�>�/�א���5�;�א��אز�,:�وא��,3�����9 �

    عبدالسالم  إبراهيم حممد احلصني  .د

� J�2Gא���,H�9��������=>?א����د?�
��KKK١٧١?א��,�Nא����M2�4א��א�2K��L,ن�א�Jد �

  عبيد عبداهللا السبيعي د.

� J��>�����)%=א���س�א���,��א�א��()����P�Q���
)Rא���Bא���א� �

�����2��������KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK٢٥٥@,���%�2א�(@���א���د��א�(�,ض�א�� �

�محد إبراهيم املنيعد.  �
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  المؤسسة ا�عالمية 
  المنفلتة في ضوء العقيدة ا�سالمية  

  (دراسة نقدية)
  

  إبراهيم حامد حسن أبو صعيليكد. 
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 بطِ اج ٚاؿُد ج ٚايؿ٠٬ ٚايط٬ّ ع٢ً زضٍٛ اج  أَا بعد:

ْتشدخ عٔ اإلع٬ّ ٚايٛادب املٓعٛ  بع٘ ٚ عل ايةهعس٠ اإلضع١َٝ٬ يًشٝعا٠       عٓدَا 

ٚايهٕٛ ٚاإلْطإ  ٚ ل ايٓاس١ٜ ايج تكٍٛ بإٔ اإلْطإ َطعتؼً  يف ٖعرٙ ايعدْٝا  ٚإٔ    

َععا ٜؿععدز َععٔ اإلْطععإ إ ععا ٖععٛ ػععري أٚ غععس  ٚضٝشاضععب اإلْطععإ عًعع٢  عععٌ ايػععس      

إىل  سٜكني أسدُٖا: ٜعدا ا  ٚضٝذص٣ ع٢ً  عٌ اـري  ٜكٍٛ ٖٓدٟ: "اْكطِ ايباسجٕٛ 

عٔ ايتًةصٜٕٛ ٜٚ٪ند ع٢ً آثازٙ اإلهاب١ٝ  ٚثاُْٝٗا ٜٗادِ ايتًةصٜٕٛ ٜٚ٪ند عًع٢ آثعازٙ   

٫ٚ ساد١ يًد اس أٚ افذّٛ   عاإلع٬ّ ضع٬غ ذٚ سعدٜٔ قعد ٜكعّٛ بٛ ٝةع١        (1)ايطًب١ٝ"

ِٗ يف ا٭ْبٝا٤ َٔ إٜؿاٍ اـري يًٓاع  ٚقد ٜكّٛ بٛ ٝة١ ايػٝاطني َٔ إغٛا٤ ايبػس ٚشد

دِٗٓ. ٜكٍٛ مسري زاقٞ: " إٕ اإلع٬ّ نإ ٚضٝاٌ َطؼسّا يتشكٝل ايغاٜات ٚػدَع١  

ا٭غساض  ٗٛ يف أرٚات٘ عٌُ قاٜد ٚيهٓ٘ يف َكُْٛ٘ غعري قاٜعد   عإذا َعا اضعتؼدَت      

ٖرٙ ا٭رٚات ـد١َ اؿل ٚاـري  إٕ ْتادٗعا ٜهعٕٛ ْتادعّا بػعسّٜا طٝبعّا  نُعا أْٗعا إذا َعا         

ٜٚكعٍٛ ٖٓعدٟ:    (2)ايػس  إٕ ْتادٗعا ٜؿعبض ْتادعّا بػعسّٜا ػبٝجعّا"     ضؼست ـد١َ ايباطٌ ٚ

" ًِ ٜعد مبكدٚز اإلْطإ إٔ ٜتذاٌٖ ٖرٙ ايٛضا٥ٌ ٖٚٞ ت٬سكع٘ يف نعٌ َهعإ بايهًُع١     

 هعإ ٫   (3)ٚايؿٛز٠ ٚايؿٛت ست٢ يف غس ١ َْٛ٘  يتٓكٌ ي٘ اـرب  ٚتةطس يع٘ اؿعدخ"  

بني ايؿعشٝض َعٔ ايطعكِٝ ْٚهػع      بد َٔ ْكد اإلع٬ّ يف ق٤ٛ ايعكٝعد٠ اإلضع١َٝ٬  يٓع   

 هستٓعا ععٔ ايهعٕٛ ٚاإلْطعإ     ٚعٛازٙ  ست٢ ٜتط٢ٓ يٓا بٓا٤ إع٬ّ ٜٓطعذِ َعا عكٝعدتٓا    

                                                           

 .58  ف1990ٖٓدٟ   (1)

 .7ٖع    ف 1417زاقٞ    (2)

 .3  1990ٖٓدٟ   (3)
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ٚاؿٝععا٠  يهععٞ ٫ ْعععٝؼ يف غسبعع١ ٚاْةؿععاّ بععني ايٛاقععا ٚايطععًٛى ٚايةهععس٠  ٚبععريو      

 ْطتطٝا إٔ لٌُ مسات امل٪ضط١ اإلع١َٝ٬ املٓةًت١ مبا ًٜٞ:

 

ْٚعًِ بإٔ اإلع٬ّ ض٬غ ذٚ سدٜٔ َٔ ايٓاس١ٝ ايةهس١ٜ  ٚػاؾ١ بأْٓا ْعًِ بعإٔ  

اإلْطإ ميتًو ايكدز٠ ع٢ً محٌ ايةهس ايطٟٛ  نُا ميتًعو ايكعدز٠ عًع٢ محعٌ ايةهعس      

املغايٞ  نُا ميتًو ايكدز٠ عًع٢ محعٌ ايةهعس املكؿعس  نُعا ميتًعو ايكعدز٠ عًع٢ محعٌ          

ايكدز٠ ع٢ً محٌ ايةهس ايطكِٝ ٚاملٓشسف  ٚنُا ْعًعِ بعإٔ   ايةهس ايؿشٝض نُا ميتًو 

ايةهس ٖٛ املٛد٘ يإلْطإ ٚبايتايٞ ٖٛ املٛد٘ يًشٝعا٠  ٚاإلْطعإ وتعاز يتعًعِٝ ٚتٛدٝع٘      

يهٞ ٜستكٞ بةهس٠ َا ٖٚٞ ايطسٜك١ املأيٛ ١ يإلْطإ يف محٌ  هعس٠ أٚ تسبٝع١ عًع٢   هعس٠     

٢ً ايعديٌٝ َعٔ نتعاب ٚضع١ٓ  ٚتتُٝعص      َع١ٓٝ  ٚيف ايةهس اإلض٬َٞ تهٕٛ ايةهس٠ َب١ٝٓ ع

عٔ باقٞ ا٭ هاز بأْٗعا َعٔ اج ػعايل ايهعٕٛ ٚاإلْطعإ ٚاؿٝعا٠  ٚبعريو تتُٝعص ايةهعس٠          

اإلض١َٝ٬ املعتدي١ املب١ٝٓ ع٢ً ايهتاب ٚايط١ٓ بايهُاٍ  ٭ْٗا َٔ ايهاَعٌ اؿعل  ٚبعاقٞ    

ٝؽ ابعٔ بعاش   ٜكعٍٛ ايػع   ا٭ هاز إَا إٔ تهٕٛ َطعتكا٠ َعٔ ايعٓةظ أٚ افع٣ٛ أٚ ايػعٝطإ      

: " غاس يف ٖرٙ ا٭ٜاّ بني ايٓاع َا ٜط٢ُ بايعدؽ  أٚ بأمسعا٤ أػعس٣  ٚأْع٘     زمح٘ اج

ٜٓكٌ مجٝا َا ٜبح يف ايععا  َعٔ أْعٛاس ايةعل ٚايةطعار ٚايعكا٥عد ايباطًع١ ٚايعدع٠ٛ إيعٞ          

أْٛاس ايهةس ٚاإلؿار  َا َا ٜبج٘ َٔ ايؿٛز ايٓطا١ٝ٥  ٚفايظ اـُس ٚايةطعار  ٚضعا٥س   

س املٛدٛر٠ يف اـعازز بٛاضعط١ ايتًةعاش   ًٗعرا ٚدعب ايتٓبٝع٘ عًعٞ ػطٛزتع٘          أْٛاس ايػ

ٚٚدععٛب قازبتعع٘ ٚاؿععرز َٓعع٘  ٚؼععسِٜ اضععتعُاي٘ يف ايبٝععٛت ٚغريٖععا  ٚؼععسِٜ بٝععع٘     

ٚغسا٥٘ ٚؾٓاعت٘ أٜكا  ملا يف ذيو َعٔ ايكعسز ايعاعِٝ ٚايةطعار ايهعبري ٚايتععإٚ عًعٞ        

طًُني  ٚايدع٠ٛ إيٞ ذيعو بعايكٍٛ ٚايعُعٌ    اإلثِ ٚايعدٚإ ْٚػس ايهةس ٚايةطار بني امل
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نٌ َطًِ َٚط١ًُ اؿرز َٔ ذيو ٚايتٛاؾعٞ برتنع٘ ٚايتٓاؾعض يف ذيعو      ٢ ايٛادب عً

ٌٖ ع٬ُّ بكٍٛ اج عٖص ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ     ی   : ٚد

 تععاىل  ٖٚٓا ْةِٗ بعإٔ نع٬ّ ايع٬َع١ ابعٔ بعاش زمحع٘ اج       (1) "٢المائدة:   ڇی  ی  ی   

ٜدٚز سٍٛ ٚضعا٥ٌ اإلعع٬ّ املٓةًتع١ ٜٚكعٍٛ أْعٛز اؾٓعدٟ: " ع٬ تعصاٍ ايؿعشا ١ أػطعس           

َٚٓر ٚقت طٌٜٛ نػع  ٖعاًَتٕٛ دعب ععٔ ػطع١ ايؿعشا ١ ايعسبٝع١         ٚضا٥ٌ ايتٛدٝ٘...

 (2) كاٍ: إٕ َعاِ ايؿش  اي١َٝٛٝ ايعسب١ٝ ٚاقع١ ؼت تأثري اٯزا٤ ٚا٭ضعايٝب ايغسبٝع١"  

: إٕ عٛملع١ ايجكا ع١ تع٪رٟ     Claude levis Straussٝظ ضرتٚع" ٚقد قاٍ ايةسْطٞ"نًٛر ية

ٜكعٍٛ زاغعب: "ٚناْعت اي٫ٜٛعات املتشعد٠ قعد  سقعت         (3)بايبػس١ٜ إىل ايجكا ع١ اإلؿارٜع١  

ْةطععٗا ٚقُٝٗععا ٚتكايٝععدٖا َٚبار٥ٗععا عًعع٢ ايععدٍٚ ا٭ػععس٣ عاَعع١  ٚرٍٚ ايعععا  ايجايععح  

 ١ٝ ايةهس١ٜ َٔ ػ٬ٍ:ٚبريو ؼازب ٚضا٥ٌ اإلع٬ّ املٓةًت١ ايتُٓ (4)ػاؾ١".

 

 
 امل٪ضطات اإلع١َٝ٬  املٓةًت١ ايج ؼازب ايعكٝد٠ ايؿشٝش١ نجري٠  تاز٠ ؼازب٘  

باضِ ايتؿشٝض  ٚتاز٠ باضِ ايتذدٜد  ٚتعاز٠ باضعِ ايتطعٜٛس  ٚقعد ؾعدم  عِٝٗ قعٍٛ        

ٍُ :ايٓيب ؾ٢ً اج عًٝ٘  ٕٔ   َُٜكٛ َُا َٔ اِيَٝ َُٔا ُسَرَِٜة١َ ِب ُ٘ َض َٕ     ٚضًِ َأْٖ َٕ ايٖٓعاُع َِٜطعَأُيٛ ) َنعا

   ِٕ َََؼاَ عع١َ َأ ٔٔ ايٖػععس     ُ٘ َععع َُٚنِٓععُت َأِضععَأُي ٔٔ اِيَؼِٝععٔس    ٍَ أج ؾعع٢ً اج عًٝعع٘ ٚضععًِ َععع َزُضععٛ

ٖٔ ٍَ أج   ٔإْٖا ُنٖٓا ٔ ٞ َدا ًُِت : َٜا َزُضٛ َٗعَرا اِيَؼِٝعٔس      ُِٜدٔزَنٓٔٞ   َ ُك ُ٘ ٔب ََٚغسٍّ   َ َذا٤ََْا ايًٖع  ١ًٕٖٝٔ

                                                           

   ميهععٔ ا٫طعع٬س عًعع٢ َٛقععا ايػععٝؽ زمحعع٘ اج زمحعع١ ٚاضععع١:   399/ ف7ع٬َعع١ بععٔ بععاش   ز اي (1)

http://www.binbaz.org.sa/mat/8383. 

 .8  ف1980-1400اؾٓدٟ   (2)

 .105 -104: 2002أبٛ ايهعٝبات   (3)

 .35: 2001زاغب    (4)
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ٌِ َبِععَد َذٔيع        َٖع َٚ ًِعُت :  ِِ   ُق ٍَ : ََْعع ِٔ َغعسٍّ   َقعا َٔ ََٖرا اِيَؼِٝٔس  ٌِ َبِعَد  َٗ ِٔ َػِٝعٕس      َ  َٔع َو ايٖػعس  

ٍَ َٕ ٔبغَ       َقا ِٗعُدٚ َٜ ّْ ِٛ ٍَ : َقع ُ٘   َقعا ََعا َرَػُٓع َٚ ًِعُت :  ْٔ   ُق ٘ٔ َرَػع ٝ َٔٚ  ِِ َٖعِدٜٔٞ   َتِععٔسُف    : ََْع ِٝعٔس 

َٛأب          ِِ   ُرَععا٠ْ ٔإَيع٢ َأِبع ٍَ : ََْعع ِٔ َغعسٍّ   َقعا َٔع ٌِ َبِعَد َذٔيَو اِيَؼِٝعٔس  َٗ ًُِت : َ  َُٚتِٓٔهُس   ُق  ِِ ُٗ ِٓ َٔ

     ِِ ُٖع  : ٍَ ِِ َيَٓعا   َ َكعا ُٗ ٍَ أج ٔؾعِة ًُِت : َٜا َزُضعٛ َٗا   ُق َٗا َقَرُ ُٛٙ ٔ ٝ ِٝ ِِ ٔإَي ُٗ ِٔ َأَداَب ََ    َِ َٖٓٗ  َد

َٕ ٔبَأِئطَٓٔتَٓا ...( ُُٛ َََٜٚتَهًٖ ًَِدٔتَٓا    ِٔ ٔد ِٖٚ نُا ٚؾةِٗ ايٓيب ؾع٢ً اج عًٝع٘  ٚضعًِ     (1)َٔ

سٝععح ٜتةٓٓععٕٛ يف قازبعع١ اإلضعع٬ّ  ٜكععٍٛ ايبكععاعٞ:  "يكععد َٓٝععت ا٭َعع١ اإلضعع١َٝ٬ يف    

ايعؿٛز املتأػس٠ َٚا تصاٍ نريو بُهجعس َعٔ ايكعا٥ُني عًع٢ ؽعدٜس ٚتٓعِٜٛ ايعكعٌ املطعًِ         

١ ايٓبٜٛعع١ ايؿععشٝش١   غععري قًٝععٌ  ععٔ يععرٟ ٜطععتُد غععرا٤ٙ ٚغععةا٤ٙ َععٔ ايهتععاب ٚايطععٓٓ ا

ٜٓتطععبٕٛ يًعًععِ ٜٚتؿععدزٕٚ يًععدع٠ٛ ٚتعًععِٝ ايعبععار تكععّٛ َعععاز ِٗ عًعع٢ ا٭ضععاطري        

ٚا٭قاؾٝـ ٚاـسا ات افصي١ٝ ايج ىًٝٗا فِ غٝاطني ا٭ْظ ٚاؾعٔ  ٚأَجعاٍ ٖع٪٤٫    

ِٕ ٜعٝعح يف قَٛع٘        فِ ايغًب١ ايصا٥ة١ يف ٚضا٥ٌ اإلع٬ّ;   ُجعٌ ٖعرا وكعل يهعٌ طاغٝع١ أ

ٜٚكععٍٛ ايداعٝعع١ ضععةس  (2) طععاّرا ٫ٚ هععد َععٔ ٜسرععع٘ ٜٚهػعع  طغٝاْعع٘ ٚتكععًًٝ٘ يكَٛعع٘" 

اؿٛايٞ: " ٗست أ هاز نجري٠ تربش اْتٗاز ايطٛا٥  ايغسب١ٝ يف اؿهعِ ٚايعُعٌ بعايكٛاْني    

اضعتشهُت   اؾا١ًٖٝ  ٚأضُٗت ٚضا٥ٌ اإلع٬ّ يف ْػس ٚتعُعِٝ تًعو ا٭ هعاز  ستع٢    

يف ْاس ايغايبٝع١ ايعاُع٢    -غسب١ ايػسٜع١  ٚػةت ؾٛت املها شني عٓٗا  بٌ أؾبض 

  (3)زَصّا يًسدع١ٝ ٚايتأػس". -
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نععبري ٚػطععري عًعع٢ مجٝععا طبكععات   ٜٚكععٍٛ ايكشطععاْٞ: " يٛضععا٥ٌ اإلععع٬ّ أثععس 

اجملتُا ٚقد أرزى أعدا٤ اإلض٬ّ ػطٛز٠ ٖرٙ ايٛضا٥ٌ َٚا فا َٔ تأثري عُٝل  أسهُٛا 

يكد قاَت ٚضا٥ٌ اإلع٬ّ املٓةًت٘ يف ايب٬ر اإلض١َٝ٬ عسب قسٚع  .(1)بكتِٗ عًٝٗا"ق

عًعع٢ اإلضعع٬ّ ٚقاَععت بطععًؽ املطععًُني عععٔ رٜععِٓٗ  ٚعًُععت عًعع٢ ْػععس  هععس ٚقععِٝ     

ػعدٖا َٛايٝع١ يإللًٝعص  تعُعٌ      َعج٬ّ   أعدا٥ِٗ ٜكٍٛ ايكشطاْٞ: "  ؿشٝة١ املكطعِ  

  ٜكُٝعٛا   أٟ اإللًٝعص   إْطا١ْٝ  سٝح أْٗعِ  ؿطابِٗ  ٚتؿٛز أ عافِ بأْٗا أ عاٍ 

يف َؿس إ٫ يس ا اياًِ ٚإسٝا٤ ايعدٍ  ٚإيِٝٗ ٚسدِٖ ٜسدا ايةكٌ يف إْكاذ َؿس َٔ 

نٌ َا أؾابٗا! ٚنريو ناْت ف١ً املكتط  تدٚز نتابتٗعا ٚآزا٩ٖعا سعٍٛ ٖعرا املٛقعٛس      

 ٘ اإلضعع٬َٞ  ٚقععد عًُععت ٖععرٙ ايؿععش  ٚاجملعع٬ت املععأدٛز٠ عًعع٢ إَاتعع١ اؾٗععار مبةَٗٛعع

ايؿشٝض...  ٚنريو ناْت ف١ً اف٬ٍ ٚاملكتط  تع٬ُٕ ع٢ً تطٜٛس ايةهعس اإلضع٬َٞ   

 .(2)ٚإغساب٘ ايسٚغ ايعًُا١ْٝ ايتشسز١ٜ ايج ضارت أٚزٚبا يف ايكسٕ ايتاضا عػس "

ٜٚكٍٛ دسٜػ١: "َٚٔ املٗاّ ايج عٓٝت بٗا ٚضا٥ٌ اإلع٬ّ: إغعاع١ ايةاسػع١    

بايةطار يف ا٭زض ـًؼًع١ ايعكٝعد٠ ٚؼطعِٝ ا٭ػع٬م ٚإذا     ٚاإلغسا٤ باؾسمي١  ٚايطعٞ 

 هٝ  ٜسد٢ بعد ذيو قٝعاّ   -ُٖٚا ايعكٝد٠ ٚا٭ػ٬م  -اْٗدّ ايسنٓإ ا٭ضاضٝإ 

ٚقد قاّ ع٢ً اإلع٬ّ املٓةًت نارز نا س أٚ  اضل  ٜطعع٢ يٓػعس ايةطعار      .(3)بٓا٤ ضًِٝ"

 يف ا٭زض  ٜكٍٛ ايكشطاْٞ:

٥ٌ اإلع٬ّ بٛدع٘ ععاّ   هٝع  إذا عًُٓعا إٔ َعاعِ      "ٚإذا نإ ٖرا ٖٛ تأثري ٚضا

ايكععا٥ُني عًعع٢ ٖععرٙ ايؿععش  ٚاجملعع٬ت  أْععاع نةععاز  قععد ٦ًَععت ؾععدٚزِٖ سكععدا       

                                                           

 .4080-407 :1420ايكشطاْٞ   (1)

 .409 :1420ايكشطاْٞ   (2)
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ٜٚس٣ أْعٛز اؾٓعدٟ: "إٔ ايؿعشا ١ ايعسبٝع١ قعد قاَعت أعُعدتٗا         (1)ٚنسا١ٖٝ فرا ايدٜٔ"

عسبٝع١   بأٜدٟ املازٕٚ ػؿّٛ اإلض٬ّ ٚايعسٚب١ ... ثِ تطًُت ٖرٙ ايؿشا ١ َٔ بعد أٜد

 (2)ناْت أغد عٓةّا ٚقط٠ٛ ٚأنجس ٬َّٝ إىل ايهػ  ٚاإلباس١ٝ".

ٚػ٬ؾ١ َا ْكٛي٘ عٔ ٚضا٥ٌ اإلع٬ّ املٓةًت ٚايكا٥ُني عًٝٗا  سٝح نعإ فعِ   

ا٭ثععس ايهععبري يف ضععًؽ املطععًُني عععٔ رٜععِٓٗ  ٚقازبعع١ أػ٬قٗععِ ٚقععُِٝٗ  ستعع٢ قًبععت  

  ٚ ٚايععدٚ ؾعدٜكّا  ٚنعإ فعا      ّااملعسٚف َٓهسّا  ٚاملٓهس َعسٚ ّا  ٚدعًت ايؿعدٜل ععد

ا٭ثععس ايهععبري يف تععأػس ايعععا  اإلضعع٬َٞ ٚتكععدّ أعدا٥عع٘  ٚقععد أعععإ اإلععع٬ّ املٓةًععت     

ٚايكا٥ُني عًٝ٘ ايٝٗٛر يف ايطٝطس٠ ع٢ً ايعا  دا٤ يف ايربتٛنٍٛ ايجايح عػعس َعا ْؿع٘:    

)ٚيهٞ ْبععد اؾُعاٖري َعٔ ا٭َعِ غعري ايٝٗٛرٜع١ ععٔ إٔ تهػع  بٓةطعٗا أٟ ػع  عُعٌ            

د يٓا ضًٓٗٝٗا بعأْٛاس غعت٢ َعٔ امل٬ٖعٞ ٚا٭يععاب ًٖٚعِ دعسّا. ٚضعسعإ َعا ضعٓبدأ           ددٜ

اإلععع٬ٕ يف ايؿععش  راعععني ايٓععاع إىل ايععدػٍٛ يف َبازٜععات غععت٢ َععٔ نععٌ أْععٛاس          

 املػسٚعات نايةٔ ٚايسٜاق١ َٚا إيٝٗا.

إٕ ٖرٙ املتا اؾدٜد٠ ضت٢ًٗ ذٖٔ ايػعب ستُّا عٔ املطا٥ٌ ايج ضعٓؼتً   ٝٗعا   

ٜةكد ايػعب تدزهّٝا ْع١ُ ايتةهري املطتكٌ بٓةط٘ ضٝٗت  مجٝعّا َعٓعا يطعبب    َع٘ ٚساملا

ٚاسد ٖٛ: إْٓا ضٓهٕٛ أعكا٤ اجملتُا ايٛسٝد بني ايعرٜٔ ٜهْٛعٕٛ أٖع٬ّ يتكعدِٜ ػطعٛ       

تةهععري ددٜععد٠. ٖٚععرٙ اـطععٛ  ضععٓكدَٗا َتٛضععًني بتطععؼري آ٫تٓععا ٚسععدٖا  َععٔ أَجععاٍ  

 (3)ِ َعٓا.ا٭غؼاف ايرٜٔ ٫ ٜطتطاس ايػو يف ؼايةٗ
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نٓػععس ا٭ هععاز افداَعع١  أٚ ا٭ هععاز املٓشس عع١ ايععج ٫ تستكععٞ إىل أٟ ريٝععٌ أٚ       

سذ١  بٌ َسدعٗا إىل ٣ٖٛ ايٓةظ  أٚ ايػٝطإ أٚ ايتكًٝد ا٭ع٢ُ  أٚ ؼعازب ايةهعس   

ؾٓعدٟ: "إٔ ايؿععشا ١ يعبعت رٚزّا ضععًبّٝا يف   ايطعٟٛ املعبع عًعع٢ ايعديٌٝ  ٜٚععس٣ أْعٛز ا    

يف ايت٦ٝٗع١ يًععدٚ ايؿعْٗٝٛٞ...ٚبإٔ ايؿعشا ١ ناْعت ععا٬َّ        1967-1948ايةرت٠ َٔ 

ٖاَععّا يف استكععإ ٚتةععسٜؽ ٚبععح نععٌ َععا قدَتعع٘ قعع٣ٛ ا٫ضتػععسام ٚايتٓؿععري ٚايتغسٜععب   

ٜكععٍٛ شعةعععإ: " ةععٞ َطًطٌ)نسٜطعععتٛ س    (1)ٚايغععصٚ ايجكععايف يف تعععٖٛني قعع٣ٛ ا٭َععع١"   

يَٛبٛع( يف ايٓطؼ١ ا٭ؾ١ًٝ ٜؿٛز يٮطةاٍ إٔ ايرٜٔ ُعربٛا يف قانِ ايتةتعٝؼ ٖعِ   نٛ

ايٝٗععٛر  ّٜٚٓؿععٛز ايعععسب عُعع٤٬ يٮضععبإ ٜتععدَسٕٚ َعٗععِ قععد ايٝٗععٛر... ٖٚععرا تػععٜٛ٘   

 .(2)َكؿٛر ؿكا٥ل ايتازٜؽ"

 

َٝعع١ املٓةًتعع٘ تععسٚز ٭ٟ  هععس٠ َكابععٌ إٔ ؼكععل ايععسبض  ٚبععريو   امل٪ضطعع١ اإلع٬

ٚيف رزاضعع١ تهععٕٛ عاَععٌ ٖععدّ  هععسٟ  أٚ تهععٕٛ َسٚدعع١ يًةهععس ايغععايٞ  أٚ املكؿععس    

يًهػ  ععٔ طبٝعع١ اػعاٙ املًتكع٢ ايطععٛرٟ معٛ َؿعداق١ٝ اإلعع٬ٕ ايتًةصٜعْٛٞ" "اتةعل           

ُٝص بععدّ املؿعداق١ٝ    % َٔ ع١ٓٝ ايدزاض١ ع٢ً إٔ اإلع٬ٕ يف ايتًةصٜٕٛ ايطعٛرٟ ٜت88

ٚتٛؾععًت   (3)% بأْٗععا ناذبعع١"76%َععِٓٗ إٔ اإلع٬ْععات َكعع١ًً بععٌ ٚؾععةٗا  80ٜٚععس٣ 

رزاض١: "إىل إٔ ٖٓاى ايعدٜد َٔ املُازضات ايتطٜٛك١ٝ اـارع١ غري ا٭ػ٬قٝع١ يف ايعدٍٚ   

                                                           

 .8  ف1980-1400اؾٓدٟ   (1)

 .95: 1432ف١ً ايبٝإ   شعةإ   (2)
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ٜٚععس٣ ايهبٝطععٞ إٔ َععٔ اؾٛاْععب ايطععًب١ٝ يإلععع٬ٕ: "ٜٛدععد  ٝعع٘ اـععداس         (1)ايعسبٝعع١"

ت٬عب يف أذٚام املطعتًٗهني  ٚتػعذٝا غعسا٤ ايطعًا ايكعاز٠  ... ٚايعج       ٚاإلقٓاس  ٚاي

أرت إىل انةاض ايرٚم ايععاّ  ٚإقععاف ايكعِٝ ايسٚسٝع١ يف اجملتُعا... ٚتُٓٝع١ ايػععٛز        

ٜٚكٍٛ ضعد ايدٜٔ: "قد ٜهٕٛ يإلع٬ٕ تأثري ضًيب ذيعو مبعا     (2)باإلسبا  يد٣ ايةكسا٤"

افٗعا َعٔ ايعدعاٜات ٚاإلع٬ْعات املبٗعس٠ ملؼتًع        تعسق٘ قٓٛات ايتًةص٠ أثٓا٤ تكدميٗا يرب

 (3)املٓتذات".

 

ٚعٓدَا ٫ تعٌُ ٚضا٥ٌ اإلع٬ّ ع٢ً قازب١ ايةهعس املٓشعسف أٚ ايةهعس املتطعسف     

أٚ ايةهععس املكؿععس  ٚتععبني عععٛازٙ باؿذعع١ ٚايربٖععإ ٚايععديٌٝ تهععٕٛ عاَععٌ ٖععدّ  هععسٟ   

هس ايرٟ ٜٓؼس باجملتُا ٚبٓٝاْ٘  ٜكٍٛ ايع٬َع١ ايةعٛشإ: :"ٚإ اؾٗعٌ    اية ٔيطهٛتٗا ع

ٌٓ  ٖٚرٙ ػطٛز٠ عا١ُٝ  ٫ٚ ُٜٓٓذٞ َعٔ ٖعرا اؾٗعٌ إ٫ٖ     قد ٜٛقا يف ايهةس باج عٓص ٚد

تعًِٓ ايعكٝد٠ ايؿشٝش١  ٚايتأٗند َٓٗا  ٚتدزٜطٗا  ٚتهسازٖا عًع٢ ايٓعاع  ٚتعًُٝٗعا    

دد  ٚيف املععدازع  ٚيف ٚضععا٥ٌ اإلععع٬ّ  ٚيف يًٓععاع  ْٚػععسٖا بهععٌ ٚضعع١ًٝ يف املطععا

 ٬ بعد َعٔ ايككعا٤ عًع٢ ٚضعا٥ٌ اإلعع٬ّ املٓةًعت ٚنػعةٗا           (4)اجملايظ  ٚيف ايبٝٛت".

"ٚقععد اقععطست يٮَعع١  ستعع٢ ٫ ٜكععا ا٭ ععسار يف غععبانٗا  ٚيف رزاضعع١ قععاٍ ايبععاسجٕٛ:  

ًغع١ ايعسبٝع١ زرّا   اي٫ٜٛات املتشد٠ ا٭َسٜه١ٝ إىل تأضعٝظ قٓعا٠ اؿعس٠ ايةكعا١ٝ٥ ايٓاطكع١ باي     

                                                           

 .62  2008يسباعٞ   ا (1)

 .12  11: 2012ايهبٝطٞ   (2)
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يريو اإلع٬ّ املطع٪ٍٚ   (1)ع٢ً قٓا٠ اؾصٜس٠ ػاؾ١ ٚايةكا٥ٝات اإلػباز١ٜ ايعسب١ٝ عا١َ"

عادعع١ َاضعع١ إىل إهععار َ٪ضطععات بهععٛارز  ٓٝعع١ ذات نةععا٠٤ عايٝعع١ يًععسر عًعع٢ ايتٝععازات    

اإلع١َٝ٬ املٓةًت١ ايج ػتاغ ايطاس١ ايعامل١ٝ  أَا تعسى ٖعرٙ امل٪ضطعات تعُعٌ رٕٚ بٝعإ      

 ازٖا ضتعٌُ ع٢ً تهٝٝ  اإلْطإ ٚايب١٦ٝ ٚ ل تٛدٗاتٗا.عٛ

 

ٚعٓععدَا ْعًععِ إٔ َععٔ ضععٓٔ اج يف ايععٓةظ اإلْطععا١ْٝ إٔ ايععٓةظ اإلْطععا١ْٝ إَععا إٔ   

تتطٛز ٚتستكٞ ٚتهٕٛ عاَعٌ بٓعا٤ يف اجملتُعا  ٚإَعا إٔ تٓشعدز ٚتتعدٖٛز ٚتهعٕٛ عاَعٌ         

ايطٓٔ اإلف١ٝ يف ايٓةظ اإلْطا١ْٝ أْٗا تستكعٞ بعايتعًِٝ ٚايتٛدٝع٘      ٖدّ يف اجملتُا  َٚٔ

ٚ قعاٍ عًٝع٘     (2)قاٍ ايٓيب ؾ٢ً اج عًٝ٘ ٚ ضًِ: ) َٔ ٜسر اج ب٘ ػريّا ٜةكٗ٘ يف ايدٜٔ(

أٚ تٓشععدز بعععدّ ايتعًععِٝ ٚايتٛدٝعع٘  أٚ     (3)) إ ععا ايعًععِ بععايتعًِ (   ايؿعع٠٬ ٚايطعع٬ّ: 

 هٕٛ قازب١ ايت١ُٝٓ ايٓةط١ٝ َٔ ػ٬ٍ املطايب ايتاي١ٝ:ٚت بايتٛدٝ٘ ٚايتعًِٝ اـاط٧  

 

إٕ ايرتبٝعع١ ايطعع١٦ٝ يٮ ععسار تهععٕٛ بايتٛدٝعع٘ ٚايتٛدٝعع٘ ٜهععٕٛ عععٔ طسٜععل ايٛايععدإ 

ٔ يف تسبٝع١ ا٭٫ٚر بعٌ يعًعٗا تطعبكِٗ يف     ٜٚاملسبني  ٚقد شامحت ٚضا٥ٌ اإلع٬ّ ايٛايعد 

(: "إٔ ايتًةصٜعععٕٛ Harizon( يف فًعع١ ) Steven Whiteٝعع٘   ةعععٞ َكععاٍ )   ايتععأثري ٚايتٛد 

ٜػٛؽ ع٢ً ع١ًُٝ ايرتب١ٝ ايج تكعّٛ بٗعا املعدازع ٚا٭ضعس  ٚرٚز ايعبعار٠ ٚامل٪ضطعات       
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  Steyer James ٚأنعدت ايدزاضع١ ايعج أدساٖعا "دعُٝظ ضعتاٜس"       (1)ايتعًُٝٝع١ ا٭ػعس٣".  

ّ ٜككٕٛ مبعدٍ أزبعا ضعاعات يف َػعاٖد٠    باي٫ٜٛات املتشد٠ ا٭َسٜه١ٝ إٔ ا٭طةاٍ ايٝٛ

ايتًةصٜعععٕٛ بعععدٕٚ تٛدٝععع٘ ايٛايعععدٜٔ  ٚرزاضعععات أػعععس٣ ْةطععع١ٝ ادتُاعٝععع١ أنعععدت إٔ  

  ٌ ٚأنعدت بعع     (2)يًتًةصٜٕٛ رٚز نبري يف ايتهٜٛٔ ايٓةطٞ ٚا٫دتُاعٞ ٚايجكعايف يًطةع

  .  (3)ضاع١ أضبٛع١ٝ أَاّ ايتًةاش 16ايدزاضات إٔ ايطةٌ ايعسبٞ ٜككٞ سٛايٞ 

تػبا ٚضا٥ٌ اإلع٬ّ سادات ايطةٌ ٚػاؾ١ بإٔ ايكا٥ُني عًٝٗا عًُعا٤  ٚعٓدَا 

يف ٖرا املٝدإ ٜٚكةٕٛ عًٝٗا عٓؿس ايتػٜٛل ٚاؾاذبٝع١    إْٗعا تعدعِ ايؿعش١ ايٓةطع١ٝ      

يد٣ ا٭طةاٍ: ٜكٍٛ شٖسإ: " ٚتًععب ٚضعا٥ٌ اإلعع٬ّ رٚزّا نعبريّا يف تعدعِٝ ايؿعش١       

ا٭طةاٍ َٔ ايرت ٝع٘ ٚايتجكٝع  ٚايرتبٝع١     ايٓةط١ٝ إذا اضتطاعت إٔ تتهةٌ بإغباس سادات

ٜٚكٍٛ أبٛ د٬ٍ: "  ٜعد ايتًةصٜٕٛ ٚض١ًٝ إع١َٝ٬  شطعب بعٌ ػعاٚشٙ إىل     (4)ايط١ًُٝ

بعٌ    (5)تهٜٛٔ املٗازات ٚإثاز٠ ايدٚا ا ٚتهٜٛٔ ا٫ػاٖات ٚايعارات ٚأضعايٝب ايعتةهري"  

"َٚػعاٖد ايعٓع     قد تجري ٚضا٥ٌ اإلع٬ّ ايدا ع١ٝ يًعٓ  يد٣ ا٭طةاٍ  ٜكعٍٛ عطٝع١:  

 (6)ٚطبٝعععع١ ايجكا ععع١ ايغسبٝععع١ فعععا تعععأثري ضعععًيب عًععع٢ ايطعععًٛنٝات ايعدٚاْٝععع١ يٮطةعععاٍ".

ٚإذا نإ تٛدٝ٘ اإلع٬ّ ضعًبٝاّ نعإ    ٚايتًةصٜٕٛ ي٘ أثس نبري ع٢ً ايطةٌ تكٍٛ ايعٓاْٞ: " 

ٜعد تػهٌٝ ٚعٞ أطةعاٍ املطعًُني ٚ عل قعِٝ     تأثريٙ ضًبّٝا ع٢ً ايرتب١ٝ  ٜٚكٍٛ شعةإ: "

ب١ٝ َعٝٓع١ ٖعد ّا َباغعسّا يٛضعا٥ٌ اإلعع٬ّ ايغسبٝع١ ٚايتغسٜبٝع١  ُٜٚععد ذيعو اضعتجُازّا           تغسٜ

                                                           

 .52: 1979إَاّ   (1)

 .30: 2001غصاٍ   (2)

 .121: 2000ايعٓاْٞ  (3)

 .12: 1997إ  شٖس (4)

 .78-77: 1992ابٛ د٬ٍ   (5)

 .42: 2000عط١ٝ   (6)
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نُعا إٔ اإلعع٬ٕ ايتًةصٜعْٛٞ غعري      (1)ؾًٛع ايطةٌ  رت٠ ط١ًٜٛ أَاّ ايٛض١ًٝ اإلع٬َٝع١" 

املٓكب  قد ٜ٪رٟ تعًِ أ ا  ضًٛن١ٝ ض١٦ٝ يد٣ ا٭طةاٍ ععٔ طسٜعل ايتكًٝعد ٚااانعا٠:     

ٞ إىل: " إٔ اإلع٬ْات ايتًةاش١ٜ قد ت٪رٟ إىل    ضًٛنٞ غعري  ٚتٛؾًت رزاض١ ايهبٝط

َسغععٛب  ٝعع٘  عٓععار  اْةعععاٍ  غكععب  كععدإ ايتةاعععٌ ا٫دتُععاعٞ   كععدإ ايتٛاؾععٌ 

اؿععٛازٟ  عععدّ اإلسطععاع مبػععاعس اٯػععسٜٔ  ايتععأػس ايدزاضععٞ ٚايتكًٝععد ا٭عُعع٢ يف   

 .(2)املأنٌ ٚاملًبظ"

ات ايتًةصٜععٕٛ املؿععسٟ  نععإ َععٔ ٚيف رزاضعع١  ؼًًٝٝعع١ ملكععُٕٛ عٝٓعع١ َععٔ إع٬ْعع

ْتا٥ذٗعا ازتةعاس  ْطعب١ ايسضعا٥ٌ اإلع٬ْٝع١ املتكع١ُٓ يكعِٝ ضعًب١ٝ يف ايتًةصٜعٕٛ املؿعسٟ            

ٚيف رزاضع١   (3)ٚنريو ازتةاس ْطب١ قِٝ ايػسا١ٖ ٚايتبرٜس يف إع٬ْات ايتًةصٜٕٛ املؿسٟ.

 .(4)% بإٔ اإلع٬ٕ ٜغسع يف ايطةٌ عارات غرا١ٝ٥ ض92١٦ٝأداب 

 

تاٗعععس ايدزاضعععات بعععإٔ ٚضعععا٥ٌ اإلعععع٬ّ املٓةًتععع٘  ؼعععازب ا٭ػععع٬م ٚايكعععِٝ    

أغ١ٝٓ بجتٗا بع  ايكٓٛات ايعسب١ٝ ٚايسمسٝع١    364اإلض١َٝ٬  ٚيف رزاض١ قاَت بتشًٌٝ 

ظ % ٚأغعازت ايدزاضع١ أٜكعّا إىل إٔ عٝٓع١ ا٭غعاْٞ تعهع      77بًغت ْطب١ ايًكطات املعجري٠  

ٚبًغت ْطب١ ايسضا٥ٌ بني اؾٓطعني   % . 30% ٚايب١٦ٝ ايعسب١ٝ بٓطب١ 70ايب١٦ٝ ايغسب١ٝ بٓطب١ 

%  ٚغًبععت ايكععِٝ ايطععًب١ٝ عًعع٢ ايكععِٝ ايععٛازر٠ يف ا٭غععاْٞ بٓطععب١  76عًعع٢ قٓععا٠ زٚتاْععا 

                                                           

 .84 -83: 1432شعةإ   (1)

 .7: 2012ايهبٝطٞ    (2)

 . 1997ايبٝطاز   (3)

 .17: 2012ايهبٝطٞ  (4)
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ٚ  33%  َٓٗا ْطعب١  85 ٚ 25% يكعِٝ اـٝاْع١   %يًتذاٖعٌ ٚععدّ ايتكعدٜس     22%يًغعدز  

ععٔ ٚدعٛر    (2)  َ٪متس عكدتع٘ نًٝع١ اإلعع٬ّ داَعع١ ايكعاٖس٠     نُا نػ  .(1)%يًهسا5١ٖٝٚ

ع٬ق١ نبري٠ بني أغاْٞ ايةٝدٜٛ نًٝب ٚقا٫ٚت ايعٛمل١ ايج تعسٚز يعُٓ  اؿٝعا٠ ايغسبٝع١     

بػهٌ َتعُد  ٚأ ٗس امل٪متس ازتةاس َعد٫ت َػاٖد٠ ايػباب ٭غعاْٞ ايةٝعدٜٛ نًٝعب     

َعٔ ايػعباب ايعرٜٔ هًعتِٗ     % 100سٝح نػةت إسد٣ ايدزاضات املكد١َ يًُع٪متس إٔ  

عٝٓعع١ ايدزاضعع١ ٜػععاٖدٕٚ َطسبععات َػععٗٛزات بععايتعسٟ  يف ايٛقععت ايععرٟ نػععةت  ٝعع٘  

%  ععٔ هًععتِٗ ايعٝٓعع١ ٜتععابعٕٛ أغععاْٞ ايةٝععدٜٛ نًٝععب ػةٝعع١ عععٔ    40ايدزاضعع١ عععٔ إٔ 

ٚأٚقععشت رزاضعع١ إٔ تٛ ٝعع  ايغععسب يٛضععا٥ٌ اإلععع٬ّ مبععا ٜٗععدّ املٓاَٛعع١   ( 3)أضععسِٖ

َطععازات: سٝععح ٜعععرب املطععاز ا٭ٍٚ عععٔ ايٛاقععا ايةعًععٞ       ايكُٝٝعع١ ٜطععري عًعع٢ ث٬ثعع١    

يًُذتُعات ايغسب١ٝ  مبا  ٝٗا َٔ تةطؽ ٚام٬ٍ  بُٝٓعا ٜعٓبعس املطعاز ايجعاْٞ ععٔ ايطُعا       

املعايٞ يُؿععٓٓاس اإلععع٬ّ  أَععا املطععاز ايجايععح  ٝعٓبععس عععٔ ايؿععساس بععني ايغععسب ٚاإلضعع٬ّ   

ٞ ٚاست٬ٍ ايغسب يدٜاز اإلض٬ّ ٚاْعهاضات ذيو ع٢ً ايكطع  ٚيف رزاضع١   (4)اس اإلع٬َع

ًَٝعٕٛ   2 4يًٗٝجِ شعةإ: "ٜبًغ ععدر املٛاقعا اإلباسٝع١ عًع٢ غعبه١ ا٫ْرتْعت سعٛايٞ        

ًَٝعٕٛ  420َٛقا  بُٝٓا ٜبًغ إمجايٞ عدر ايؿةشات اإلباس١ٝ عًع٢ ا٫ْرتْعت سعٛايٞ    

ؾةش١... ٚعدر املٛاقا اإلباس١ٝ ايج ؼتٟٛ عًع٢ َعٛار إباسٝع١ ٭طةعاٍ  تبًعغ أنجعس َعٔ        

ٜكععٍٛ شعةععإ: "ٚيف تكسٜععس عععٔ املٛاقععا اإلباسٝعع١ إٔ َععا ٜكععسب َععٔ   (5)َٛقععا.000ظ100

                                                           

 .83ّ:  ف2004د٬ٍ   (1)

-٠4  يف ايةعرت٠  َ٪متس اإلع٬ّ املعاؾس ٚافٜٛع١ ايٛطٓٝع١  َع٪متس ْاُتع٘ نًٝع١ اإلعع٬ّ  داَعع١ ايكعاٖس         (2)

 ّ.2004َاٜٛ  ض١ٓ 6

 ّ.2004عًٞ   (3)
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ٚيف  (1)غؼؿ١ٝ نازت١ْٝٛ قبب١ إىل ا٭طةاٍ ُتطتغٌ ٫ؾعطٝارِٖ إىل املٛاقعا اؾٓطع١ٝ"   26

قٓععا٠  88رزاضعع١ يتشًٝععٌ ااتعع٣ٛ يكٓععٛات ايكُععس ايؿععٓاعٞ ايٓاٜععٌ ضععات تععبني ٚدععٛر      

قٓا٠ زٜاق١ٝ  ٚا٭عدار تصرار  50ت   ك٬ّ عٔ قٓا٠ يٮ ٬ّ ٚاملطًط٬ 60يٮغاْٞ  ٚ

َّٜٛا بعد ّٜٛ  ٖٚرٙ ايكٓٛات ٚػاؾ١ قٓعٛات ا٭غعاْٞ ٚا٭ ع٬ّ ػعرب قطاععّا عسٜكعّا       

َٔ املػاٖدٜٔ ايعسب  ٚتتٓا ظ  ُٝا بٝٓٗا ع٢ً تكدِٜ أسدخ َعا ٜعتِ إْتادع٘ َعٔ أ ع٬ّ      

طةعععات ٚنًٝبعععات  ٚؼعععسف عًععع٢ تعععسٜٚر ٖعععرٙ املٓتذعععات مبطعععاسات  تعععد٠ َعععٔ املكت 

 .(2)ا٫م٬ي١ٝ

 

إذا ناْت امل٪ضطع١ اإلع٬َٝع١ غعري َطع٦ٛي١ يف ؼعسٟ اـعرب تطعبب إزبعاى يًعٓةظ          

اإلْطا١ْٝ  ٚقد ٜٛؾٌ اإلْطإ إىل عدّ ايجك١ باـرب ايٛازر َٔ امل٪ضط١ اإلع٬َٝع١  ٚيف  

 ْكعٌ ا٭ػبعاز ا٫قتؿعار١ٜ ايطعًب١ٝ     رزاض١ ٚددت ايدزاض١ بإٔ ٚضعا٥ٌ اإلعع٬ّ تبعايغ يف   

٫ ميًععو اإلععع٬ّ عَُٛععّا  اضععتك٬ي١ٝ ايتعععبري  ٚإ ععا ٜتبععا تكععٍٛ ايعطٝعع١:   (3)ٚا٫هابٝعع١

اإلراز٠ ايطٝاضعع١ٝ  نُععا ىكععا يطععًط١ ايػععسنات ايتذازٜعع١  ٚإٕ نععإ اإلععع٬ّ ميجععٌ      

  ٚقعد سعدثت   ايطًط١ ايسابع١ يف اجملتُا  بعد ايطًطات ايتػسٜع١ٝ ٚايتٓةٝر١ٜ ٚايككا١ٝ٥

يف ايطٓٛات ا٭ػري٠ طةس٠ ٖا١ً٥ يٛضا٥ٌ اإلع٬ّ  ٚغاؾ١ ايةكا٥ٝات. تكا ايةسر أَاّ 

ٚيف رزاضع١   (4)ػٝازات ٫ قدٚر٠  ٚتعسق٘ يًعٛعٞ ايصا٥ع  أنجعس َعٔ ايعٛعٞ اؿكٝكعٞ.      

                                                           

 .82: 1432شعةإ   (1)

 .83: 1432شعةإ   (2)

(3   )University of North Carolina at Chapel Hill Fogarty: Brian J. (2004)" Determining Economic News 

Coverage". 

 . 21: 2006ط١ٝ   ايع (4)
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إٔ  ايدزاضع١  ْتعا٥ر  أ ٗعست سعٍٛ َؿعداق١ٝ ٚضعا٥ٌ اإلعع٬ّ نعإ َعٔ ْتعا٥ر ايدزاضع١:         

 َتٛضعط١  َؿعداق١ٝ  بدزدع١  ساٞ قد اؿه١َٝٛ ايكٓٛات ـرب يفعٓؿس ا٫ْؿاف يف ْكٌ ا

ّ  املتٛضع   بًعغ  سٝعح  َعٔ سطع١ يف ايكٓعٛات اؿهَٛٝع١       14 3 ٝٗعا    يًُؿعداق١ٝ  ايععا

َعٔ سطع١ يف    09ظ3يف ايكٓٛات اـاؾ١  ٚٚقعد استعٌ  عٓؿعس  ايجكع١  َتٛضع        67ظ3ٚ

ايدقع١  َتٛضع        ٚقعد استعٌ  عٓؿعس   (1)يف ايكٓٛات اـاؾع١  00ظ4ايكٓٛات اؿه١َٝٛ  ٚ

ٚٚقععد استععٌ    (2)يف ايكٓععٛات اـاؾعع١ 87ظ3َععٔ سطعع١ يف ايكٓععٛات اؿهَٛٝعع١  ٚ 82ظ2

ٚ    25ظ3عٓؿعس ايهةعا٠٤ َتٛضع        ايكٓععٛات يف 13ظ4َععٔ سطع١ يف ايكٓعٛات اؿهَٛٝع١  

 .(3)اـاؾ١

 

إلغاعات ايباط١ً  ا ٜسبعو  ٚقد تعٌُ ٚضا٥ٌ اإلع٬ّ ع٢ً ْػس اـرب ايهاذب ٚا

ايععٓةظ اإلْطععا١ْٝ  ٚقععد تبععح ايطععُّٛ ايةهسٜعع١ أٚ ايٓةطعع١ٝ ٚقععد تعُععٌ عًعع٢ ايتكععًٌٝ    

اإلع٬َٞ   ا ي٘ أثعس يف إزبعاى ايعٓةظ اإلْطعا١ْٝ  ٚيف رزاضع١ بعٓعٛإ َؿعداق١ٝ ٚضعا٥ٌ         

اإلععع٬ّ نُععا تساٖععا ايٓؼبعع١ يف َؿععس: رزاضعع١ سايعع١ يًتغطٝعع١ اإلع٬َٝعع١ يًشععسب عًعع٢     

% تععس٣ إٔ ايتكععازٜس اإلػبازٜعع١ أٚ 62اْععت َععٔ أٖععِ ْتععا٥ر ٖععرٙ ايدزاضعع١ إٔ  ايعععسام  ن

ايتغطٝعع١ اإلػبازٜعع١ يٛضععا٥ٌ اإلععع٬ّ تتؿعع  بعععدّ ايدقعع١ يف املعًَٛععات  ععا ٜعع٪رٟ إىل      

ٚيف رزاضع١ سعٍٛ َؿعداق١ٝ ٚضعا٥ٌ اإلعع٬ّ ٜكعٍٛ        (4)ايتعازض يف ايبٝاْات ايج تكدَٗا

                                                           

 .74: 1428-1427ايعتٝيب    (1)
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ّ  ا تكعار  ايعسبٝع١  ايدزاضعات  بعع   أ ٗعست  ٚقعد "ايباسعح:   ٞ  اإلعع٬ ٌ  ايعسبع ّ  بػعه  ععا

ٌ  َؿداق١ٝ قع  إىل ايدزاضات بع  أغازت نُا ... ضٛا٤ يًُؿداق١ٝ ّ  ٚضعا٥  اإلعع٬

ْتعا٥ر رزاضع١ سعٍٛ َؿعداق١ٝ ٚضعا٥ٌ       ٚأ ٗعست  (1)ا٭دٓبٝع١"  بٓارياتٗعا  ْع١ َكاز ايعسبٝع١ 

 َؿعداق١ٝ  بدزدع١  ساٝعت  قعد  اؿهَٛٝع١  ايكٓعٛات  يف ايتًةصْٜٛٝع١  ا٭ػبعاز  إٔ "اإلع٬ّ: 

ٞ .   18ظ3  ٝٗا يًُؿداق١ٝ ايعاّ املتٛض  بًغ سٝح ٛضط١َت ٞ  ٚبايتعاي ٌ   ٗع  َؿعداق١ٝ  أقع

  5َٔ 93ظ3  قدزٙ عاّ مبتٛض  ساٝت ٚايج اـاؾ١ ايكٓٛات يف ايتًةص١ْٜٝٛ ا٭ػباز َٔ

ٔ  أعًع٢  اـاؾع١  ايكٓعٛات  يف املؿعداق١ٝ  عٓاؾعس  َتٛضعطات  ناْعت  سٝعح   يف ْاريتٗعا  َع

."اؿهَٛٝع١  ايكٓعٛات 
 ٚا٭ػبعاز  ايسٜاقع١ٝ  ا٭ػبعاز  إٔ: "ايدزاضع١  ْتعا٥ر  :نُعا أ ٗعست  (2)

 ٚايعطعهس١ٜ  ٚا٭َٓٝع١  ايطٝاض١ٝ ا٭ػباز دا٤ت بُٝٓا َؿداق١ٝ  ا٭ػباز أنجس ٖٞ ايع١ًُٝ

 .(3)َؿداق١ٝ" نأقٌ ا٭ػباز

 

ك١ ٚتعٌُ عًع٢ ٚقعا ايعع٬ز بعٌ     ٚعٓدَا ٫ تهػ  ٚضا٥ٌ اإلع٬ّ شٜ  اؿكٝ

تتطعرت ٚتؿععُت عًع٢ عععدّ ا٫زتكععا٤ بعايٓةظ اإلْطععا١ْٝ  ٚعٓععدَا ٫ تعبني أضععباب عععدّ     

  ٖٚعرا َعا سؿعٌ يف    بتٗعا زاقٚيف تدَري ايٓةظ اإلْطا١ْٝ  اايت١ُٝٓ ايٓةط١ٝ  تهٕٛ غسّٜه

٬ّ تتطعرت  َؿس ٚيٝبٝا ٚتْٛظ ٚضٛزٜا ػ٬ٍ عكٛر َٔ ايصَٔ  سٝح بكٝت ٚضا٥ٌ اإلع

ع٢ً اؿكٝك١  بٌ ٚتصٜةٗا ملؿًش١  ١٦ َع١ٓٝ َٔ ايٓاع   ا نإ ي٘ ا٭ثس يف تدَري ع١ًُٝ 

ايت١ُٝٓ  سٝح ناْت ٖعرٙ ايعدٍٚ يف ذٜعٌ اؿكعاز٠ يف َكابعٌ ايعدٍٚ ا٭ٚزٚبٝع١ ايعج ٫         

                                                           

 .36: 1428-1427ايعتٝيب   (1)

 .97: 1428-1427ايعتٝيب   (2)

 .100-99: ف1428-1427ايعتٝيب   (3)
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 اإلع٬َٝع١  امل٪ضطعات  ااُعٛر:  ٫ تتُتعا   تبععد عٓٗعا َطعا ات بعٝعد٠  ٜكعٍٛ ايعدنتٛز      

ٞ   إسعداخ  يف َُٗع١  ضٝاضع١ٝ  نعأرا٠  املٓاضعب١  هاْع١ بامل ايعسبٝع١   ٚايتُٓٝع١  ايتغعٝري ايطٝاضع

ٛ  نُعا  ٚا٫دتُاعٝع١  ا٫قتؿعار١ٜ  ٍ  ٖع ٍ  يف اؿعا ٚيععٌ ايدعاٜع١ غعري      (1). املتطعٛز٠  ايعدٚ

املٓكبط١ ايج تٗدف إىل غطٌ رَعا  ا٭طةعاٍ ٚايٓطعا٤ بعٌ قعد تتععد٣ يًسدعاٍ  تعُعٌ         

 ايتُٓٝع١  َعٛقعات  َٔ ذاتٗا عد ايدعا١ٜ تعد" ع٢ً تدَري ايت١ُٝٓ ٚتأػسٖا ٜكٍٛ ااُٛر: 

ِ  ع٢ً ٚايطٝطس٠ ا٭ سار غؼؿٝات يف ايتأثري قاٚي١ ػ٬ٍ َٔ ِ  بإثعاز٠  ضعًٛنٗ  غسا٥عصٖ

ٌ  غٗٛاتِٗ ٚؼسٜو َّعا  ايتُٓٝع١  تتطًعب  بُٝٓعا  .ا٭ػبعاز  يف ٚايتٜٗٛع  يف ٜطعع٢  زؾعّٝٓا  إع٬

ِ  ٚأُٖٝتع٘   ايتغعٝري  بكسٚز٠ إقٓاس اؾُاٖري ٛ  ٚتعٛدٝٗٗ  يتشكٝكٗعا   املجًع٢  با٭ضعايٝ  مع

 ِ ٔ  يٝتشٛيعٛا  وتادْٛٗعا  املٗعازات ايعج   ٚإنطعابٗ َٚعاعِ   . (2)"اإلهابٝع١  إىل ايطعًب١ٝ  َع

ايباسجني املؼًؿني ٜعسٕٚ بعإٔ سعاٍ ا٭َع١ اإلع٬َعٞ ٫ ٜكعٌ غعأّْا ععٔ سافعا يف مجٝعا           

ـ  املٝارٜٔ  سٝح ناْت يف ذٌٜ اؿكاز٠  ٜكعٍٛ ااُعٛر: "يكعد    ِ  غعؼ  ايبعاسجني  َعاع

 ع٢ً غري َسق١ٝ ساي١ ٖٚٞ ايعسبٞ  ايتُٟٓٛ اإلع٬ّ ساي١ ٚغريِٖ ايعسب اإلع٬َٝني

 ايعسب١ٝ   ٗٞ ايدٍٚ يف ايعا١ًَ ا٭ػس٣ امل٪ضطات ٚقع١ٝ عٔ نجرّيا ؽتً  ٫ٚ .ايعُّٛ

."ايعا١َ ايعسب١ٝ اؿاي١ ا٭َس سكٝك١ يف تعهظ
(3). 

 

إ ٫ ٜطتطٝا إٔ ٜتععاٜؼ بعٝعدّا ععٔ فتُعع٘ ٫ٚ بعد يع٘ َعٔ        ٕ اإلْطأعٓدَا ْعًِ 

ايتعاٌَ َا َٔ سٛي٘  ٫ٚ بد يع٘ إٔ ٜع٪ثس ٜٚتعأثس بعاجملتُا ايعرٟ سٛيع٘   ُعٔ ايٛادعب         

                                                           

 .252 :٤٠٠٢ ااُٛر  (1)

 .257.:٤٠٠٢ ااُٛر  ( 2)

 .258: 252 :٤٠٠٢ -ايطٝاض١ٝ   ايعًّٛ ١ااُٛر نًٝ (3)
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ٚيهععٔ امل٪ضطععات اإلع٬َٝعع١   املٓععٛ  بٛضععا٥ٌ اإلععع٬ّ ا٫زتكععا٤ بععاجملتُا ثععِ با٭َعع١     

ُاع١ٝ يًُذتُعا َعٔ ػع٬ٍ    املٓةًت١  تعٌُ ع٢ً عهظ ذيو  ٜٚهٕٛ تدَري ايب١ٝٓ ا٫دت

 امل٪ضطات اإلع١َٝ٬ املٓةًت١ َٔ ػ٬ٍ اااٚز ايتاي١ٝ:

 

تعُععٌ ٚضععا٥ٌ اإلععع٬ّ املٓةًتعع١ عًعع٢ تعصٜععص دٛاْععب اإلدععساّ يععد٣ أؾععشاب       

بجٗعا  إٕ ايكعِٝ ايتكًٝدٜع١ ايعج ت   ايٓةٛع ايكععٝة١ يف اجملتُعا  يف رزاضع١ فٓعدٟ ٜكعٍٛ: "     

ا٭ضس٠ يف ا٭طةاٍ آػر٠ يف ايكعُٛز ٚا٫قعُش٬ٍ يتشعٌ قًعٗا قعِٝ تًةصْٜٛٝع١ َػعتك١        

َعٔ أ عع٬ّ ايغععسب ا٭َسٜهعٞ  َٚطًطعع٬ت ايعٓعع  ٚمتجًٝٝعات اؾععٓظ ٚاؾسميعع١  ٖٚععٞ    

را٥ععس٠ قععؼ١ُ َععٔ اٯثععاز ايٛػُٝعع١ ذات اؿًكععات املتؿعع١ً  ٜكعععٗا ايتًةصٜععٕٛ نععٌ ٜععّٛ 

بع  ايدزاضات إٔ ايتًةاش ٜػذا ايطًٛى ايععدٚاْٞ  ٚتس٣  (1)ٜٚتػبا بٗا أ سار ا٭ضس٠"

اإلضعساف يف ْػعس اؾسميع١ قعد     ٚٚيف ٚزق١ عٌُ يبدٟٚ ٜكعٍٛ: "  (2)بعسض َػاٖد ايعٓ 

 .(3)ٜػٝا ا٫قطساب بني اؾُٗٛز ٜٚٛسٞ با٫ْة٬ت ا٭َع"

ٜكٍٛ شعةإ: "نُا ضاُٖت أ ٬ّ ايعؿعابات ٚاإلدعساّ يف امعساف ايهعجري َعٔ       

(رزاضعع١ 1986ٚيكععد أدععس٣ ػطععاب)  (4)بِٗ عًعع٢ اقععرتاف اؾسميعع١". املععساٖكني  ٚتععدزٜ

بعٓٛإ: أثاز ايتًةصٜٕٛ ا٫هاب١ٝ ٚايطًب١ٝ ع٢ً طًب١ املسس١ً اإلعدار١ٜ يف َعدازع ايععني   

يف رٚي١ اإلَازات ايعسب١ٝ املتشد٠ سٝح تبني إٔ ايتًةصٜٕٛ ٜطعاعد عًع٢ اؾسميع١ ٚايعٓع      

                                                           

 .61  ف1990ٖٓدٟ   (1)

 .142  141:  ف1997فُٛع١ َٔ امل٪يةني   (2)

 .8ف: 2005/  4/ 13-11  املٛا ل 1426/ 4/3-2أمحد  اـسطّٛ   (3)

 .85: 1432شعةإ   (4)
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بعٓٛإ "اٯثعاز ايٓةطع١ٝ ٚايرتبٜٛع١ يًتًةعاش      1990ٚأندت رزاض١ ايٖٛٝب  .(1)%85بٓطب١ 

ٚايةٝععدٜٛ عًعع٢ ا٭طةععاٍ" إٔ بععساَر ايعٓعع  ايععج ٜعسقععٗا ايتًةععاش ٜٚػععاٖدٖا ا٭طةععاٍ   

ؽٝةِٗ ٚتبك٢ يف كًٝتِٗ يٛقت طٌٜٛ  نُا أْٗا تطبب فعِ أس٬َعّا َصعذع١  عا ٜع٪رٟ      

ٚاْٝع١ يًعد اس   ذيو إىل عدّ ايػعٛز با٭َإ ٚايتٛتس ٖٚرا َا ٜعد عِٗ ٫ؽعاذ َٛاقع  عد   

ٚتعدعٛ املعار٠ ايجايجع١ َعٔ َٝجعام دانستعا ا٭ٍٚ يإلعع٬ّ اإلضع٬َٞ إىل:          (2)عٔ أْةطِٗ

"ا٫َتٓاس عٔ إذاعع١ ْٚػعس نعٌ َعا ميعظ اٯراب أٚ ٜعدعٛ ي٬مع٬ٍ اـًكعٞ ٜٚسغعب يف          

يف ٖعرا   (3)اؾسمي١ ٚايعٓ  ٚا٫ْتشاز أٚ ٜجري ايغسا٥ص ضٛا٤ بطسٜعل َباغعس أٚ غعري َباغعس"     

ٍٛ املةهععس ضععةس اؿععٛايٞ: إٕ إَرباطٛزٜععات املععاٍ يتًُععو املٓاُععات اإلزٖابٝعع١ ايػععإٔ ٜكعع

ٚايعؿابات املطًش١  إىل داْعب عؿعابات ايسقٝعل ا٭بعٝ  ٚايسغعاٟٚ  باإلقعا ١ إىل       

ضععععٝطستٗا عًعععع٢ ٚضععععا٥ٌ اإلععععع٬ّ  ٚاضععععتؼداَٗا يف ايةكععععا٥ض ايطٝاضعععع١ٝ ٚاملايٝعععع١  

 (4)ز٠ ٚباإلغسا٤ تاز٠ أػس٣.ٚا٭ػ٬ق١ٝ  ٚنًٗا غباى تٓؿبٗا ي٬قتٓاف بايك٠ٛ تا

 

َعٔ ا٭دععدز بٛضععا٥ٌ اإلعع٬ّ املطعع٪ٍٚ إٔ تعُععٌ عًع٢ شزس ا٭يةعع١ ٚتكسٜععب    

ٚدٗات ايٓاس  بني ا٭ضس٠ ايٛاسد٠  ٚيهٔ ٚضا٥ٌ اإلعع٬ّ املٓةًتع٘  تطعاعد عًع٢     

ً تةهٝععو ا٭ضععس   تعع١ تعععد َععٔ أنجععس  ٜكععٍٛ شعةععإ: "نُععا إٔ ٚضععا٥ٌ اإلععع٬ّ  املٓة

ايٛضععا٥ٌ املؼٓببعع١ يًصٚدعع١ عًعع٢ شٚدٗععا ٚأضععستٗا  ٚػعًععٗا  مبععا تبجعع٘ َععٔ أ ععا        

                                                           

 .1986ػطاب   (1)

   ايهٜٛت.4ايٖٛٝب ٚ اإلبساِٖٝ    ايعدر (2)

 .15ّ:  2005/  4/ 13-11  املٛا ل 1426/ 4/3-2ّ  أمحد  اـسطٛ (3)

 .245اؿٛايٞ:  (4)
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ٚضًٛنٝات سٝا٠ ناذب١  تتُسر ع٢ً َعٝػتٗا َا شٚدٗا ٚٚايدٜٗا  ٜٚ٪رٟ ذيو يف 

نُععا ايتكععت ا٭ضععس٠   (1)ايٓٗاٜعع١ ٫ْتػععاز عكععٛم ايٛايععدٜٔ ٚا٫ْةؿععاٍ بععني ايععصٚدني  

" غؿٔ ز٥ٝظ ؾ١ٓ " إؾ٬غ ذات ايبنيٜص بٔ عبد اج ايبايدنتٛز إبساِٖٝ بٔ عبد ايعص

يف بسٜد٠  كاٍ: "إٕ ايجٛز٠ اإلع١َٝ٬ املعاؾس٠ َٔ أِٖ أضباب املػعانٌ ا٫دتُاعٝع١   

ايععج اْعهطععت ضععًبٝاتٗا عًعع٢ مجٝععا دٛاْععب اؿٝععا٠ ا٫دتُاعٝعع١ َٚٓٗععا ايع٬قعع١       

مبسنعص" ًَٝتعٕٛ    ٜكٍٛ ايدنتٛز بٍٛ نٝتٌ أضتاذ ايطب ايٓةطٞ املطعاعد ٚ (2)ايصٚد١ٝ".

ٖريغٞ" ايتابا ؾاَع١ بٓطًةاْٝا: "إٕ اٯثعاز ا٫دتُاعٝع١ يًتًةصٜعٕٛ ٜٓبغعٞ إرزادٗعا      

قُٔ ا٭ضباب اات١ًُ يإلؾاب١ املبهس٠ با٫نت٦اب ايػدٜد بني ايػباب .. ٚإٕ آ٫ف 

ايطاعات َٔ َػاٖد٠ ايتًةصٜٕٛ تعسض أبٓا٤ْا يٓٛبات َتهسز٠ َٔ ايعٓ  اي٬إزارٟ 

ٔ ابتعار ا٭بٓا٤ عٔ ايؿ٬ت ا٫دتُاع١ٝ بس اقِٗ ٚأضعسِٖ   عا ٜع٪رٟ    ٚزمبا تصٜد َ

 .(3)إىل تصاٜد كاطس اإلؾاب١ با٫نت٦اب ايػدٜد"

 

تٓػس ٚضا٥ٌ اإلعع٬ّ املٓةًعت ا٫قعطساب بعني أ عسار اجملتُعا َعٔ ػع٬ٍ تصٜٝع           

نتاتٛز ٜةٗععِ بععإٔ ايطععًط١ ٚايكٝععار٠ ٖععٞ اضععتعبار اؿكٝكعع١  أٚ َععٔ ػعع٬ٍ ْػععس ايةهععس يععد

ايٓاع  ٚ سض زأٜ٘ َعتكدّا بإٔ ايطًط١ اضتعبارّا ٚيٝطت يطٝاضع١ ايٓعاع ٚايطعٗس عًع٢     

َؿاؿِٗ َٚا ٜٓةعِٗ يف ايدْٝا ٚاٯػس٠  ٚ جعٌ يعريو بعاإلع٬ّ ايسمسعٞ ايًعٝيب  قبعٌ       

ػعس ا٭ناذٜعب    ضكٛ  ْااّ اؿهِ يف يٝبٝا  سٝح نعإ ٜعُعٌ عًع٢ تصٜٝع  اؿكٝكع١  ْٚ     

                                                           

 .86:  1432شعةإ   (1)

 ٖع 1423  زدب 112ف١ً ا٭ضس٠ ايعدر  (2)

 .105: ف1994  428ايسقٞ  ف١ً ايعسبٞ  عدر  (3)
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ايباط١ً ٚايرتٜٚر فا  ٚنإ ٜعٌُ ع٢ً تًُٝعا ٚدع٘ ايٓاعاّ غعري َبعاٍ مبػعاعس ايٓعاع         

ٚساداتِٗ  نُا ْس٣ يف املكابٌ إع٬ّ ٜهػع  سكٝكع١ ٖع٪٤٫ ايعرٜٔ ؾعٛزِٖ اإلعع٬ّ       

ايسمسٞ  بعأِْٗ أبطعاٍ ٚأْٗعِ قعار٠ عاعاّ  َعا ٖعِ إ٫ َغتؿعبني يًطعًط١  ٚيؿعٛف           

  بٌ قد لد َٔ اإلع٬ّ َٔ ٜؿعٛزِٖ بعأِْٗ أزذٍ ايٓعاع    ْٗبٛا ثسٚات ا٭١َ ٚا٭ٚطإ

نععِْٛٗ ٜتعععاطٕٛ املطععهسات  ٜٚعًُععٕٛ عًعع٢ ْػععس ايةطععار يف اجملتُععا  ٚتبدٜععد ثععسٚات 

ا٭١َ  ٚلد املةازق١ بني إع٬ّ زمسٞ ٜؿٛزِٖ بأِْٗ قار٠ عااّ ٜعًُٛا يٌٝ ْٗاز عًع٢  

 ٗ بععٛا ايععب٬ر ٚعععاثٛا يف ػدَعع١ ا٭َعع١  ٚبععني إععع٬ّ ٜؿععٛزِٖ بععأِْٗ اضععتعبدٚا ايعبععار ْٚ

ا٭زض ايةطععار  ٚػععري َجععاٍ عًعع٢ ذيععو اإلععع٬ّ ايعساقععٞ قبععٌ ٚبعععد ؾععداّ سطععني   

ٚاإلع٬ّ ايًٝيب قبٌ ٚبعد َعُس ايكرايف  ٚاإلع٬ّ ايتْٛطعٞ قبعٌ ٚبععد ابعٔ عًعٞ   عا       

ٜكعٍٛ  أ كد اؾُاٖري ايجك١ يف نعجري َعٔ امل٪ضطعات اإلع٬َٝع١ ايسمسٝع١  ٚيف ٖعرا ايػعإٔ        

ٓععاى ٚدعع٘  ععاٖس ي٬ثععع عػععس١ٜ تكدَعع٘ ٚضععا٥ٌ اإلععع٬ّ ايػععٝع١ٝ املؼتًةعع١ ٖ ايكةعازٟ:  

يًرتٜٚر يًُرٖب ْٚػعسٙ يف ايععا  اإلضع٬َٞ  ٚٚدع٘ بعاطٔ ٫ ٜاٗعس إ٫ يف اؿعٛشات        

ٚإذا  (1)  ايع١ًُٝ ٚيف اجملتُعات ايػٝع١ٝ  ٚيف أَٗات َؿارزِٖ نايهعايف ٚتةطعري ايكُعٞ.   

رب تعجري ا٫قعطساب بعني أ عسار اجملتُعا  ةعٞ       ناْت ٚضا٥ٌ اإلع٬ّ غري ؾارق١ يف ْػس اـ

 ايسٜاقع١ٝ  ا٭ػبعاز  إٔ ايدزاضع١  ْتعا٥ر  أ ٗست رزاض١ سٍٛ َؿداق١ٝ ٚضا٥ٌ اإلع٬ّ: "

 ٚا٭َٓٝع١  ايطٝاضع١ٝ  ا٭ػبعاز  دعا٤ت  بُٝٓعا  َؿعداق١ٝ   ا٭ػباز أنجس ٖٞ ايع١ًُٝ ٚا٭ػباز

 (2)َؿداق١ٝ". نأقٌ ا٭ػباز ٚايعطهس١ٜ
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عٓععدَا ْعًععِ بععإٔ ا٭ػعع٬م ٚايكععِٝ َععٔ ا٭ضععظ  املُٗعع١ يًععٓةظ اإلْطععا١ْٝ   عع٬ بععد   

يٛضععا٥ٌ ا٭ععع٬ّ إٔ تٓػععس ا٭ػعع٬م اؿطعع١ٓ ٚايةكعع١ًٝ ٚتبتعععد عععٔ ْػععس ايةطععار ٚايسذًٜعع١   

ٚأنجس ذيو ْػس اإلباس١ٝ املةسط١ بني اؾٓطعني  ٚػعري َجعاٍ عًع٢ ذيعو املٛاقعا ايعج تػعذا         

ايةطار بني اؾٓطني ٚبني اؾٓظ ايٛاسد  عًع٢ ا٫ْرتْعت ٚايةكعا٥ٝات  ٚغريٖعا َعٔ       ٚتٓػس

اجمل٬ت  سٝح متجٌ ٚضا٥ٌ اإلع٬ّ ضاقط١ أٚ ضاق  بأْ٘ لِ  ا نإ ي٘ أنرب ا٭ثعس يف تكًٝعد   

ٖ٪٤٫ ايٓذّٛ ٚا٫قتدا٤ بِٗ ٜكٍٛ زشم اج: "يف امل٪ضط١ املٛاش١ٜ ايعج أضطعٗا ايتًةصٜعٕٛ      

ٜٚكعٍٛ    (1)ايد ميجٌ ايُٓٛذز بايٓطب١ يًطةٌ  بعٌ أؾعبض بطعٌ املطًطع٬ت ٖعٛ املجعاٍ"      َُٜعد ايٛ

ػايد أبٛ ؾاحل: " ٬ شاٍ َطًطٌ اإلضةاف ٚتدَري ا٭ػ٬م ٚايةكا٥ٌ ايرٟ تبج٘ نعجري َعٔ   

ايةكا٥ٝات ايعسبٝع١ َطعتُس ٫ٚ شاٍ غعسٜ  ايعٗعس ٚايععسٟ ْٚبعر ايكعِٝ ايطعا١َٝ ٚاملجعٌ ايعًٝعا           

ٖععرٙ ايةهععس٠ بكععٍٛ ايع٬َعع١ ضععةس اؿععٛايٞ: "ٖععرا َععا تٓتٗذعع٘ ٚضععا٥ٌ    ْٚععدعِ (2)".َتٛؾعع٬ّ

اإلع٬ّ يف ب٬رْا ٚايعج ٫ تطعتشٞ َٔع ذنعس ْٚػعس ٚتهسٜعس ٚتؿعسٜ  ايعدع٠ٛ إىل َعا تسٜعد           

إقاَتعع٘ يف قًععٛب ايعبععار َععٔ ا٭ػعع٬م ايٖدْٝعع١ ٚأضععايٝب اؿٝععا٠ ايسرٜٖعع١ ايبعٝععد٠ عععٔ ايهتععاب     

سٍٛ أػ٬قٝات ايةكا٥ٝات ٚأثسٖا يف اجملتُعات  أ عارت   ٚيف رزاض١ عج١ٝ َٝدا١ْٝ (3)١"ٚايطٓٓ

% َٔ اإلع٬ْات املٛد١ٗ يًػباب ؼتٟٛ قُٝا ضعًب١ٝ نايػعسا١ٖ   89ايباسج١ دٝٗإ ايبٝطاز إٔ 

% َٓٗععا ٜععتِ 73% َععٔ ايةكععا٥ٝات تطععتؼدّ ايطععٝدات  ٚإٔ  93ٚايتبععرٜس ٚا٫معع٬ٍ  ٚإٔ 

ٓٗا ؼتٟٛ ػاٚشّا يف ايًغع١  ٚإٔ أنجعس   % 58َتكدميٗا َٔ ػ٬ٍ سسنات املسأ٠ َٚةاتٓٗا  ٚإٔ 

   (4)َٔ ايٓؿ  وتٟٛ إثاز٠ يف املكُٕٛ.
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إٕ امل٪ضط١ اإلع٬َٝع١ ايعج ٫ ؼعازب ايةطعار  املتةػعٞ ٫ٚ تعُعٌ عًع٢ ٚقعا         

اشيعت ععٔ زضعايتٗا يًُذتُعا ايعرٟ تعُعٌ       ايع٬ز ي٘ ٫ٚ ؼازب ْاغسٜ٘ ٖٞ َ٪ضطع١ تٓ 

 ٝ٘  َجٌ ايتطرت ع٢ً ايةطار ا٫دتُاعٞ َٔ زغ٠ٛ َٚٔ قطٛب١ٝ  َٚٔ ام٬ٍ أػ٬قٞ 

يف اجملتُا  َٚٔ تكؿري يف ايعٌُ  ٚتسٌٖ إرازٟ  َٚٔ غؼ ٚػداس  َٚعٔ تكؿعري يف   

ٛ      ايعبععارات  ٚأٜكععاّ  ٍ ٫ ؼععازب امل٪ضطععات اإلع٬َٝعع١ املٓةًتعع١ ٫ٚ تععبني عٛازٖععا. ٜكعع

 يبٓعا٤  ايعسبٝع١  ٚا٫دتُاعٝع١  ٚايجكا ٝع١  ايطٝاضع١ٝ  ايةعايٝعات  كتًع   َعا  ااُٛر: ايتةاعٌ

 تع٪ثس  ايعج  ٚايدٚيٝع١  اإلقًُٝٝع١  ايتش٫ٛت يبع  ايتؿدٟ ٜطتطٝا عسبٞ تُٟٓٛ بسْاَر

 اؿعدٚر  مجٝعا  ػتعاغ  ايعج  ايعٛمل١ نااٖس٠ ايةعًٞ  ايبدٌٜ ٚطسغ ايعسب١ٝ اؿٝا٠ يف ضًّبا

 اف١ُٓٝ طابا ع٢ً ايك٤ٛ تطًٝ  ايعسبٞ اإلع٬ّ  ع٢ً .زمح١ رٕٚ ض١ٝٚايطٝا اؾغسا ١ٝ

 ضٝاضعّٝا  ٚاضعتكطاّبا  ٚسذّذعا  غعه٬ّ  ايسأٖ عاملٓا يف أػرت ٚايج ايدٚي١ٝ ايااٖس٠ فرٙ

 بعني  املتهعا ٧  غعري  ايتطعٛز  غعسٚ   بطعبب  ٚعدٚاْٝع١  ٚقعّٛسا  أنجعس  ٚثكا ّٝعا  ٚاقتؿعارّٜا 

ٍ  َٔ ه٬ّغ ايااٖس٠ ٖرٙ أقشت  ًكد .ايٛاسد ايكطب ٚضٝطس٠ ايػعٛب  ايعٓع   أغعها

.ٚايجكايف ٚا٫قتؿارٟ ايطٝاضٞ
 (1) 

 

ز ٚاؿكعاز٠ ٚ عل     إٕ امل٪ضط١ اإلع١َٝ٬ اؾاَد٠  ايج ٫ تستكٞ بٓةطٗا ٚتٛانب ايتطٛع

٫ تستكٞ باجملتُا ٫ٚ تٓػس ثكا ١ ا٫زتكا٤ با٭١َ  ٫ٚ ٜهٕٛ ُٖٗعا  املٓٗر ايرٟ ت٪َٔ ب٘  ٚايج 
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ٖٚد ٗا ايرٟ تطعٞ إيٝ٘ إٔ تهٕٛ ا٭١َ يف َكد١َ ا٭َِ يف مجٝا فعا٫ت اؿٝعا٠ ٖٞع َ٪ضطع١     

َكؿس٠ يف سل نٌ  سر َٔ أ سار ا٭١َ  َكؿس٠ يف سل ا٭ضس٠  َكؿس٠ يف سل اجملتُا  ٜطسغ 

ٔ ذيو  تًشظ ايج ايت١ُٜٛٓ اـطٛ  َٔ ايعسب مٔ أٜٔ :سٚغاملط ااُٛر ض٪ا٫ّ:" ٚايط٪اٍ  ٜٚأ

 يف إلاشات َٔ يإلْطا١ْٝ ايسا١ٖٓ املسس١ً يف ايعسب قدّ َٚاذا رٚزٙ  َٚا ايعسبٞ  اإلْطإ َٛقا

 ـد١َ إَهاْات٘ مجٝا ٜكا ايرٟ ٖٚٛ ذيو  نٌ َٔ ايعسبٞ اإلع٬ّ َٛقا ٚأٜٔ املكُاز  ٖرا

ٞ  ا٭ كٌع   أْٗا ع٢ً اتٗاضٝاض ٚعسض ايعسب١ٝ  ا٭ْا١ُ  ايككعاٜا  ـدَع١  ا٭نةعأ  ا٭ْاُع١  ٖٚع

ِ  يف ٚؾة٘ سد ع٢ً ايعسب١ٝ ٕ  َعاع ٟ  اإلؾع٬غ  ع٬قع١  َٚعا  .ا٭سٝعا  ايٓعاع  باعسٚف  ا٫قتؿعار

ٍ  يف املتبعع١  ايطٝاضعات  َٚا ٚا٫دتُاع١ٝ  ٚايطٝاض١ٝ ا٫قتؿار١ٜ  ٚا٫ضعتجُاز  اـؿؼؿع١   فعا

 ايعسبٝع١  ا٭قطاز إٔ ٫ٚضُٝا ايت١ُٝٓ  َطاز ُٝلع٢ً تع بايكدز٠ ذيو ٚع٬ق١ ٚا٭دٓيب ايٛطع

ض  أٟ يف أُٖٝتٗا َٔ ايسغِ ع٢ً ا٭دٓب١ٝ ي٬ضتجُازات ايطازر٠ ايدٍٚ َٔ ٖٞ ٟ  ْٗٛع  اقتؿعار

 يف يًُػازن١ ٚر عِٗ ايٓاع بني ايتهاٌَ ؼكٝل يف ٚرٚزٙ ايعسبٞ اإلع٬ّ َٛقا ٖٛ ٚأٜٔ .َأٍَٛ

 يف ٚايت١ُٝٓ ا٫تؿاٍ ٚضا٥ٌ بني ايتهاٌَ ٬ٍػ َٔ ٚذيو ٚايك١َٝٛ  ايٛط١ٝٓ ايت١ُٝٓ َػسٚعات

اس   ساي١ يف ٖٛ ٌٖ ٚق١َٝٛ  ٚط١ٝٓ ػط١ إطاز ت  يف أّ قٝع ٌ  ضعسٜسٟ   َٛع ّ  شاٍ َعا  ٖع  اإلعع٬

ش١  ٌٖٚ ايعسب١ٝ  ا٭ْا١ُ سًك١ يف ٜدٚز ايعسبٞ  ٚزا٤ ا٭ْاُع١  ٖعرٙ  أِٖع َؿعاحل   ايكَٛٝع١  املؿًع

 با٭دٓيب ايعسب بع  اضتٓذد سني ١ٚػاؾ ايعسب١ٝ  - ايعسب١ٝ ايؿساعات َٔ املتٓاقك١ َٛاقة٘

  عسض  َٚا َربزات .ايت١ُٝٓ ٚػط  ايعسبٞ ايكَٛٞ ا٭َٔ ع٢ً سكٝك١ٝ أػطاز َٔ ذيو ميجٌ َٚا

 ٜطايب َٛسد عسبٞ إع٬َٞ ؾٛت ٜٛدد ٌٖٚ ايعسبٞ  اإلع٬َٞ ايعٌُ ع٢ً ايكا١ْْٝٛ ايكٝٛر

 ايؿعاز١َ  ايسقابع١  سعد٠  ةٝ بتؼ املطايب١ يف ايعسب اإلع٬َٕٝٛ ٚؾٌ أٜٔ ٚإىل ايكٝٛر  ٖرٙ بس ا

 (1)إْطا١ْٝ  أّ ق١َٝٛ  أّ قطس١ٜ  قك١ٝ ٖرٙ ٌٖٚ ايعسب١ٝ  اؿهَٛات قبٌ َٔ املةسٚق١
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إٕ تُٗٝؼ ايسأٟ ايعاّ ٚعدّ ا٫ط٬س ع٢ً آزا٥ع٘  ٚععدّ ٚدعٛر  آيٝع١ يًتعاَعٌ      

٘ ْٚػعس ايةهعس ٚافعِ ايؿعشٝض ايعرٟ وًُع٘ َعٔ نعرب٣ املػعه٬ت ايعج تكؿعس  ٝٗعا             َع

امل٪ضطات اإلع١َٝ٬ يف سل اجملتُا  ٭ٕ اإلع٬ّ هب إٔ ٜهٕٛ َعسآ٠ يًُذتُعا ايعرٟ    

ميجً٘  ٜػاطسٙ َُٖٛ٘ َٚػه٬ت٘ ٜٚبشح ي٘ عٔ اؿًٍٛ  َٔ ػ٬ٍ ايٓكد ايبٓا٤ ٚايٓك   

 ٖ ُعّٛ ايٓعاع ٭ؾعشاب ايكعساز نعٕٛ أؾعشاب       ٚايتٛاؾٌ َا أؾشاب ايكساز ٚإٜؿعاٍ 

ايكساز ٚددٚا ـد١َ اجملتُا ٚإلرازت٘ اإلراز٠ اؿط١ٓ  ٚيًسقٞ ب٘  ٫ ٫ضعتعبارٙ ْٚٗعب   

ٚيف إسععد٣ ايدزاضععات أٚؾعع٢ ايباسععح باْتٗععاز املؿععداق١ٝ ٚايععٓٗر ايعًُععٞ      ػرياتعع٘  

   ٞ صا٥ععسٟ ٚيف رزاضع١ بعٓععٛإ ايتًةصٜعٕٛ اؾ   (1)ايٛاقعض ملعس ع١ استٝادععات اؾُٗعٛز ايعسبعع

ٚاجملتُا  نإ َٔ ْتا٥ر ايدزاض١: "ُُٜٗؼ ايتًةصٜٕٛ َٔ ػ٬ٍ بساف٘  ١٦ َعٔ اؾُٗعٛز   

بعسض َا ٫ ُٜٗٗا ٚبًغ١ ٫ ٜةُٗٗا ٚتطتغٌ ايتًةصٜٕٛ أق١ًٝ تطتؼدَ٘ يعسض ٚاقعٗعا   

ٚيف ٚزقع١ عُعٌ يف ايٓعد٠ٚ     (2)ٖٚ٪٤٫ يٝظ ِٖ اجملتُا ٚسادتِٗ يٝطت سادات ايهٌ".

ٚا٭َععٔ أٚؾعع٢ ايباسععح: " باْتٗععاز املؿععداق١ٝ ٚايععٓٗر ايعًُععٞ ايعًُٝعع١ سععٍٛ اإلععع٬ّ 

 .(3)ايٛاقض ملعس ١ استٝادات اؾُٗٛز ايعسبٞ"

                                                           

 .29ّ: 2005/  4/ 13-11  املٛا ل 1426/ 4/3-2أمحد    (1)

صا٥سٟ ٚاجملتُا  قدَت يف َعٗد عًعِ ا٫دتُعاس   إبساِٖٝ عباع  زضاي١ َادطتري بعٓٛإ: ايتًةصٜٕٛ اؾ(  2)

 ظاَع١ اؾصا٥س.

 .29ّ: 2005/  4/ 13-11  املٛا ل 1426/ 4/3-2أمحد   (3)
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إٕ امل٪ضط١ اإلع١َٝ٬ ايج ٫ تعُعٌ عًع٢ ا٫زتكعا٤ بعاجملتُا ٚا٭َع١ ضٝاضعّٝا َعٔ        

١  َٚٔ ضري٠ ايٓيب ؾ٢ً اج هتاب ٚايطٓٓػ٬ٍ ايرتٜٚر يًطٝاض١ ايػسع١ٝ املطتكا٠ َٔ اي

عًٝ٘ ٚضًِ ٚأؾشاب٘ زقٛإ اج عًِٝٗ   ٖٞ َ٪ضط١ َٓةًت١  قؿست يف ٚادبٗا ػاٙ 

 اجملتُا ٚا٭١َ  ٚتهٕٛ قازب١ ايت١ُٝٓ ايطٝاض١ٝ َٔ ػ٬ٍ:

 

ٜٛات يف ايةٗعِ ايطٝاضعٞ  ٫ٚ   إٕ امل٪ضط١ ايج ٫ ؼاٍٚ إٔ تؿٌ إىل أزق٢ املطت

ػس َعا تٛؾعًت يع٘ ايطٝاضع١ ايعاملٝع١      آتسٚز يًٓٗٛض ايطٝاضٞ يٮ١َ ٚايرتنٝص ع٢ً ْػس 

َٔ زقٞ  ْٚٗٛض  ٫ٚ تعٌُ ع٢ً تجكٝ  ا٭١َ ضٝاضّٝا  ٚا٫زتكعا٤ بعايةِٗ ايطٝاضعٞ    

يٮ١َ َٔ ػ٬ٍ عكد ْٚػس امل٪متسات ٚايدزاضات سٍٛ ايةٗعِ ايطٝاضعٞ يٮَع١  ٚػًٝع١     

اضعع١ ايػععسع١ٝ ٚايٓٗععٛض بٗععا  ٚإ ٗازٖععا بععاملاٗس اي٥٬ععل  ٚايرتنٝععص عًعع٢ أػععس َععا  ايطٝ

ٚؾٌ إيٝع٘ ايبشعح َعٔ ايسقعٞ ايطٝاضعٞ  ٖعٞ َ٪ضطع١ تٓاشيعت ععٔ َطع٪ٚيٝاتٗا  ٚيف           

َسنص اإلَازات يًدزاضعات ٚايبشعٛخ ا٫ضعرتاتٝذ١ٝ "يكعد عُعدت ايدٚيع١       رزاض١ ْػسٖا 

َعت بتطعٝري أدٗصتعع٘ املؼتًةع١  بععٌ إٕ    طسٜع١ ايعسبٝع١ إىل ايطععٝطس٠ عًع٢ اإلععع٬ّ  ٚقا   ايُك

بع  ايدٍٚ عدت ٚشاز٠ اإلع٬ّ َٔ ايعٛشازات ايطعٝار١ٜ  ٚبكعٞ اإلعع٬ّ َٛٓدٗعّا َعٔ       

قبٌ ايدٍٚ أٚ اؿهَٛات ايعسب١ٝ  ـد١َ أٖدا ٗا املؼتًة١ َٚؿاحل ايٓؼب١  ٝٗا   ٖٚٓاى 

ػعدر ٫  ٌَٝ ٚاقض إىل ايتػدر ايؿسٜض يف ايدٍٚ ايعسب١ٝ ع٢ً ٚضا٥ٌ اإلعع٬ّ  ٖٚعٛ ت  

ٜٗدف إىل قاؾس٠ سس١ٜ ايسأٟ ٚايتعبري  شطعب  بعٌ ٜٗعدف إىل إسهعاّ قبكع١ ايدعاٜع١       

اؿه١َٝٛ ع٢ً َا ٜػهٌِّ اػاٖات ايسأٟ ايعاّ أٜكّا  ٚا١ َةازقع١ يف ايعدٍٚ ايعسبٝع١ َعٔ     

سٝح إَها١ْٝ اؾُا بني سس١ٜ ايتعبري ٚتكٝٝدٖا;  ةٞ سني تعٓـ ايدضعاتري ايعسبٝع١ عًع٢     
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ٕ اؿل ايدضتٛزٟ نإ را٥ُّا َهعب٬ّ بعايكٝٛر ايكاْْٛٝع١ ٚاإلدسا٥ٝع١ َجعٌ      سس١ٜ ايسأٟ لد أ

قٝعد عًع٢ سسٜع١ ايؿعشا ١      15قاْْٛٞ املطبٛعات ٚايعكٛبعات  ٚميهعٔ سؿعس أنجعس َعٔ      

ٚاضتك٬فا يف ايعا  ايعسبٞ. ٜٚػاز يف ٖرا ايؿدر إىل تكسٜس َٓا١ُ َساضًٕٛ ب٬ سعدٚر  

ٚهعاٍ أ سٜكٝعا أقعٌ َٓعاطل ايععا  متتععّا       ايرٟ عٓد َٓطك١ ايػعسم ا٭ٚضع     2004يعاّ 

 .(1)عس١ٜ اإلع٬ّ"

إٕ امل٪ضط١ ايعج تتطعس عًع٢ ايةطعار ايطٝاضعٞ   ٚتعسٚز يةٗعِ ضٝاضعٞ ٫ ٜٓةعا          

ا٭١َ ٚ جٌ يريو باإلع٬ّ ايًٝيب ايسمسٞ قبٌ ضكٛ  َعُس ايكرايف  سٝح نإ ٜؿٛز 

أْ٘ بطٌ ايطٝاض١ بٌ ٜعتربٙ َٓاعسّا يًطٝاضع١ اؿدٜجع١  ثعِ بععد ضعكٛط٘ ٜٓهػع         ايكرايف ب

 ا٭َس بأْ٘ ضةاغ ضةاى يًدَا٤   ٗرٙ امل٪ضط١ تٓؼس يف ا٭١َ غس نس. 

 ةٞ رزاض١ عٔ َؿداق١ٝ ٚضعا٥ٌ اإلعع٬ّ تعبني قًع١ َؿعداق١ٝ ا٭ػبعاز ايطٝاضع١ٝ        

 ٚا٭ػبعاز  ايسٜاقع١ٝ  ا٭ػبعاز  إٔ ايدزاضع١  ْتعا٥ر  بايٓطعب١ يغريٖعا َعٔ ا٭ػبعاز:"أ ٗست    

 ٚايعطعهس١ٜ  ٚا٭َٓٝع١  ايطٝاض١ٝ ا٭ػباز دا٤ت بُٝٓا َؿداق١ٝ  ا٭ػباز أنجس ٖٞ ايع١ًُٝ

أضععُٗت ٚضععا٥ٌ اإلععع٬ّ  ٕ: "ٛٚيف رزاضعع١ ٜكععٍٛ ايبععاسج  (2)َؿععداق١ٝ نأقععٌ ا٭ػبععاز 

                                                           

اإلععع٬ّ ايعسبععٞ يف عؿععس ايعٛملعع١  فُٛععع١ َععٔ ايبععاسجني  ايٓاغععس: َسنععص اإلَععازات يًدزاضععات        (  1)

  100ايعدر  25ط١ٓ ( اي250 245) ايبشح َٔ ف 247-246ٚايبشٛخ ا٫ضرتاتٝذ١ٝ  ف 

 .2008  غتا٤

 ايكٓعٛات  بعني  َكازْع١  رزاضع١  ضععٛر    املًعو  داَعع١  ٚطايبات ط٬ب يد٣ ايتًةص١ْٜٝٛ ا٭ػباز َؿداق١ٝ (  2)

 .ٚاـاؾ١ اؿه١َٝٛ ايتًةص١ْٜٝٛ

 ١داَع  اٯراب به١ًٝ اإلع٬ّ يف املادطتري رزد١ ع٢ً اؿؿٍٛ ملتطًبات اضتهُا٫ّ ايدزاض١ ٖرٙ قدَت           

 .100-99املاٍ ف بٝت محص٠ . ر إغساف  ايعتٝيب  ٗٝد َطًل ْا٥   ايطايب إعدار. ضعٛر املًو
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ايتكًٝدٜععع١ يف تهعععسٜظ ايجكا ععع١ ا٫دتُاعٝععع١ ااا اععع١ ٚايعععج   تععععد تععععرب ععععٔ ايٛاقعععا  

ُععاعٞ يًععدٍٚ ايعسبٝعع١   غععدا اـطععاب اإلع٬َععٞ يف ٖععرٙ ايٛضععا٥ٌ َتؼًةععّا عععٔ    ا٫دت

ايتطععٛزات اؿكٝكٝعع١ ايٛاقععش١ يف اجملتُععا ايعسبععٞ  ُٝععا ىععـ املععسأ٠ ٚايػععباب  نُععا    

 (1) ٜطِٗ يف تطٜٛس اجملتُا املدْٞ بٌ اؽر َٛقةّا عدا٥ّٝا ػاٖ٘.

 

ت امل٪ضطات اإلع١َٝ٬ تتبا يٓااّ رنتاتٛزٟ َتطً   أٚ سعصب ٜسٜعد إٔ   إذا ناْ

ٜةععسض ضععٝطست٘  عٝععح ؽععتً  ا٭ٚزام  ٝعع٘ ٚػاؾعع١ ٚزقعع١ اإلضععٗاّ يف عًُٝعع١ ايتُٓٝعع١ 

اإلْطا١ْٝ   ةٞ ايٛقت ايرٟ ٜتٛدب ع٢ً اإلعع٬ّ إٔ ًٜععب رٚز ايتٛعٝع١ ٚايتشعسٜ      

رَاد٘  ٝٗا  ٚإتاس١ ايةعسف أَاَع٘   ع٢ً املطايب١ باؿكٛم ٚإغساى اؾُٗٛز يف قكاٜاٙ ٚإ

يًشؿٍٛ ع٢ً املعًَٛات ايؿشٝش١ نشل َػسٚس يًذُٗٛز  ٚنٛادب ًَصّ يٛضعا٥ٌ  

اإلععع٬ّ ايسؾعع١ٓٝ ٚايٛطٓٝعع١  لععد اإلععع٬ّ املٓةًععت َٓشععاشّا إىل بععع  اية٦ععات ؾععاسب١   

ايكععساز عًعع٢ سطععاب رٚزٙ يف ايتُٓٝعع١ ايطٝاضعع١ٝ  ٚبايتععايٞ ٜتؼًعع٢ عععٔ رٚزٙ ايتٛعععٟٛ   

ا هعًعع٘ َٓطعاقّا يتةكععٌٝ بعساَر ايتطععطٝض ٚايغٛغا٥ٝع١ عًعع٢ بعساَر ايتٛعٝعع١     ٚايتُٓعٟٛ َع  

ٔ  ايسأٟ ايععاّ  سٝعح ٜاٗعس    تُٗٝؼ ٚ اؾار٠ ٚايرت ٝ٘ املًتصّ   ؾعٛز٠  بعني  ايهعبري  ايتبعاٜ

اإلع٬ّ  سٝح تهٕٛ ٚضعا٥ٌ اإلعع٬ّ    ٚضا٥ٌ يف ٚؾٛزت٘ عرب ْػاطات٘ املتٓٛع١ اجملتُا

 اؾُٗٛز ايعاّ أٚ إىل املصٜة١ ايٓؼب ٯزا٤ ٛز١ٜ ْاقٌايج تتبا يٮْا١ُ ايطٝاض١ٝ ايدنتات

اجملتُعا  ٖٚعرا ايٓعٛس     ٜتبٓاٖعا  ايعج  ٚاملٓاقػات ايعاَع١  املٛقٛعات بؿٝاغ١ تت٬عب أْٗا

َٔ أٖدا ٘ َٚٔ ا٫ْة٬ت ٖٛ أغد ا٭ْٛاس ػطسّا ٚقسزّا ٭ْ٘ ٜعٌُ ع٢ً تصٜٝ  اؿكٝك١ 

                                                           

اإلع٬ّ ايعسبٞ يف عؿس ايعٛمل١  فُٛع١ َٔ ايباسجني  ايٓاغعس: َسنعص اإلَعازات يًدزاضعات ٚايبشعٛخ      ( 1)

 .2008    غتا100٤ايعدر  25( ايط١ٓ 245250) ايبشح َٔ ف 247ا٫ضرتاتٝذ١ٝ  ف 
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ا٭ٖداف غايبّا َا تتٓاق  َا اؿكٝك١  املٓاُات ايدٚي١ٝ  ٖٚرٙ  أَاّ ايٓااّ ٚد٘ تًُٝا

٭ْٗا تٗدف إىل إ ٗاز اياًِ ٚايكؿٛز  ٚا٫ضتبدار مبٓااز اؿسٜع١ ٚايدميكساطٝع١  ٚأرا٤   

ايٛادععب عًعع٢ أنُععٌ ٚدعع٘  تكععٍٛ أضععتاذ٠ ايةكعع٘ يف اف٦ٝعع١ ايعاَعع١ يًتعًععِٝ ايتطبٝكععٞ       

يف تغطٝعع١ ٚايتععدزٜب ايععدنتٛز٠ إقبععاٍ املطععٛس: "إٕ يععبع  ايكٓععٛات ايةكععا١ٝ٥ ضععًبٝات    

  (1)ايعسع ايدميكساطٞ ٚػاؾ١ ايج تعٌُ يؿاحل َسغض َعني".

ٚتكععٍٛ ايباسجعع١ ٖبعع١ غععاٖني: "متٝععص اإلععع٬ّ ايعسبععٞ بطابععع٘ ايكطععسٟ... ٚتتكععض  

ايكطس١ٜ يف اضعتؼداّ ٚضعا٥ٌ اإلعع٬ّ ايعسبٝع١ يف فعا٫ت ايدعاٜع١ بػعهٌ نعبري  إلبعساش          

١ ايعٓاِ ا٭ػعس٣ ايعج ٫ تتةعل     قاضٔ ايٓاِ ايطٝاضع١ٝ َٚٓذصاتٗعا   كع٬ّ ععٔ َٗامجع     

َعٗا يف ايسأٟ  ٚنإ َٔ ْتا٥ر ذيو إٔ ٜهٕٛ اإلعع٬ّ ايعسبعٞ  أرٚات تعأدٝر ايؿعساس     

ٚتكععٍٛ ايععدنتٛز٠ عبععد ايععسشام: "ٚيكععد عععٓدت ايععٓاِ     (2)ايعسبععٞ" –ايطٝاضععٞ ايعسبععٞ  

اؿانُعع١ ٚضععا٥ٌ ا٫تؿععاٍ اؾُععاٖريٟ عععد ذاتٗععا إسععد٣ ا٭رٚات ايطععًط١ٜٛ يف  ازضعع١  

ِ ايطًط١ اؿان١ُ املطعٝطس٠ عًع٢ ٖعرٙ    تُاعٞ  ٚيف تسضٝؽ إٜدٜٛيٛد١ٝ ٚقٝا٫دايكب  

 . (3)ا٭رٚات"

 

٫ٚ تععبني سكٛقعع٘ ٚٚادباتعع٘ ٚ ععل غععسس اج تعععاىل:  امل٪ضطعع١ اإلع٬َٝعع١ املٓةًتعع٘  

كعٞ با٭َع١ ٚتستكعٞ    تكؿس يف ٚادبٗعا ػعاٙ املعٛاطٔ يف بٝعإ سكٛقع٘ ٚٚادباتع٘  ستع٢ ٜست       

ا٭١َ ب٘  بٌ قد تكًً٘ ٚؽً  ا٭ٚزام عًٝ٘ ٖٚٓا تهٕٛ أنجس اْة٬تّا. ٚيف رزاض١ بعٓعٛإ  

                                                           

  .14/1/2012ايط١ٓ ايطارض١   ايطبت  1526  ايعدر 11دسٜد٠ عا  ايّٝٛ ايهٜٛت١ٝ  ف  (1)

 .401: 2008غاٖني   (2)

 .38  2011عبد ايسشام ٚايطاَٛى   (3)
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إٕ قتع٣ٛ اإلعع٬ّ ايعسبعٞ ٜععٝؼ     اإلع٬ّ ايعسبٞ يف عؿس ايعٛملع٘  ٜكعٍٛ ايبعاسجٕٛ: "   

أش١َ  ٚايعا  ايعسبٞ عاد١ إىل ؾٛ  ػطاب إع٬َٞ كتً  ٜععرب ععٔ قعِٝ املطعتكبًني     

  .(1)َؿاؿِٗ ٚقكاٜاِٖ"ي٘ ٚ

 

إٕ غٝاب ااًٌ ايطٝاضٞ اارتف  ٚغٝاب ايعًُا٤ ٚاملةهسٜٔ يف ايةهس ايطٝاضعٞ  

اإلضعع٬َٞ عععٔ امل٪ضطعع١ اإلع٬َٝعع١  ٜٓكععٌ امل٪ضطعع١ َععٔ عععدار امل٪ضطععات اإلع٬َٝعع١     

امل٪ضط١ املكؿس٠ يف ٚادبٗا ػاٙ أ سار ا٭َع١   امل٪ضطع١ اإلع٬َٝع١ املٓةًتع١     املط٦ٛي١  إىل 

تةتكد ااًعٌ ايطٝاضعٞ ااعرتف يف عًُعٗا  يعريو ؼتعاز امل٪ضطع١ اإلع٬َٝع١ إىل تأٖٝعٌ          

ٜؿًٛا يدزد١ ا٫سرتاف  بٌ تعٌُ ع٢ً اضتكطاب  ٢ااًًني ايطٝاضٝني  ٚتدزٜبِٗ ست

٠ ست٢ تٓتكٌ إىل عدار امل٪ضطات اإلع٬َٝع١ املطع٪ٚي١   قًٝني ضٝاضٝني َٔ أزدا٤ املعُٛز

ٚتعع٪رٟ زضععايتٗا ايطٝاضعع١ٝ يٮَعع١  باإلقععا ١ إىل بععاقٞ ا٭عُععاٍ ايععج تٓكًععٗا إىل عععدار   

 امل٪ضطات اإلع١َٝ٬ املط٪ٚي١.

 

فا نجري َعٔ ا٭ثعس     امل٪ضط١ اإلع١َٝ٬ املٓةًت١ ؼازب ايت١ُٝٓ ا٫قتؿار١ٜ  ٚنإ 

يف دعععٌ ا٭َعع١ يف ذٜععٌ ا٭َععِ اقتؿععارّٜا ٚضععٓٓاقؼ قازبعع١ اإلععع٬ّ املٓةًععت يًتُٓٝعع١         

 ا٫قتؿار١ٜ َٔ ػ٬ٍ اااٚز ايتاي١ٝ: 

                                                           

اإلع٬ّ ايعسبٞ يف عؿس ايعٛمل١  فُٛع١ َٔ ايباسجني  ايٓاغس: َسنعص اإلَعازات يًدزاضعات ٚايبشعٛخ      ( 1)

 .2008   غتا100٤ايعدر  25( ايط١ٓ 250 -245بشح َٔ ف) اي 249ا٫ضرتاتٝذ١ٝ  ف 
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 امل٪ضطعع١ ايععج ٫ تعُععٌ عًعع٢ تطععٜٛس املٗععازات ايٛطٓٝعع١ ٚاإلع٬َٝعع١ ٚايكععدزات  

غ٪ٕٚ ا٫قتؿار ٚؼطني اات٣ٛ ا٫قتؿعارٟ يًؼطعاب اإلع٬َعٞ    ايتش١ًًٝٝ ٚايبشج١ٝ يف 

باضتؼداّ َ٪غسات ٚبٝاْات َٓٗذ١ٝ ؼًًٝٝع١ تتطعِ بايدقع١ ٚاملٛقعٛع١ٝ ٚايٛقعٛغ ٚمبعا       

ٜطِٗ يف ؼكٝل  ٗعِ أ عٞ َػعرتى بػعإٔ أٚقعاس ا٫قتؿعار ا٭ عٞ  ٚاإلعع٬ّ ايعرٟ ٫          

عع٬ّ َٓةًعت  ٚتععد ٚضعا٥ٌ     ٜكّٛ بعدٚزٙ يف ايػع٪ٕٚ ا٫قتؿعار١ٜ ٚاملايٝع١ يٮَع١  ٖعٛ إ      

اإلعع٬ّ َععٔ املؿععارز ايععج تطععتعٌُ يف شٜعار٠ اإلْتععاز ا٭ ععٞ يًتعععسف بععاملٛازر ايطبٝعٝعع١   

املؼبأ٠ ٚاضتؼداَات ددٜد٠ يًُٛازر املتاس١ ٚانتػاف طسم ٚأضايٝب ددٜد٠ يف عًُٝع١  

اإلْتاز  ٜكٍٛ ايباسح ابٔ بسٜه١: "يكد أؾبشت تهٓٛيٛدٝا اإلع٬ّ ٚا٫تؿاٍ إسعد٣  

ك٣ٛ ا٫قتؿار١ٜ ٚطّٓٝا أٚ رٚيّٝا  سٝح متجٌ يف ايدٍٚ ايؿٓاع١ٝ ْطب١ َتصاٜعد٠ ا٭ُٖٝع١   اي

َععٔ ايٓععاتر ايكععَٛٞ اإلمجععايٞ  ٚتػععهٌ قطاعععّا رٜٓاَٝهٝععّا  ٜتععٝض أ اقععّا نععبري٠ يًُٓععٛ       

ٚإَهاْات ددٜد٠ يًعُاي١  ٚذيو بعد إٔ أؾبض اإلع٬ّ ٚا٫تؿاٍ ايٓػا  ايس٥ٝطعٞ يف  

 .(1)"املتكد١َ ايدٍٚ ايؿٓاع١ٝ

ؼاٍٚ تهٓٛيٛدٝعا اإلعع٬ّ ٚا٫تؿعاٍ اؿدٜجع١ ايهػع  ععٔ أ كعٌ ايطعبٌ ايعج          

متهٔ امل٪ضطات َٔ ايكٝاّ بع١ًُٝ اإلْتاز بػهٌ أ كٌ ٚايتعسٜ  بطعسم أنجعس لاعع١ يف    

تؿععسٜ  ٖععرٙ املٓتذععات  َٚععٔ ثععِ إهععار اؿًععٍٛ ملػععانٌ ايٛقععت  اؾٗععد  ا٫تؿععاٍ  

٪ضطعع١ ضععٛقّٝا ٚتٓا طععّٝا ٖٚععرا َععا ٜتطًبعع٘   ايطععسع١  ٚغريٖععا يف ضععبٌٝ ؼطععني ؾععٛز٠ امل 

ا٫قتؿار اؿدٜح    إٕ   تطاِٖ ٚضا٥ٌ اإلع٬ّ بهٌ َا أٚتٝت َٔ ق٠ٛ  يف َعس ١ أثس 

ا٫قتؿار ع٢ً اجملتُا ٚتػعؼٝـ املػعه٬ت ا٫قتؿعار١ٜ َعٔ سٝعح ا٭ضعباب ٚايٓتعا٥ر        

٬َٝع١ َٓةًتع١     ٚاملطا١ُٖ يف اقرتاغ اؿًٍٛ ا٫قتؿار١ٜ املجاي١ٝ ٚايعًُٝع١  ٗعٞ َ٪ضطع١ إع   

                                                           

 .247   2010-2009/ 07بٔ بسٜه١ عبد ايٖٛاب  أ. ابٔ ايرتنٞ   عدر ا (1)
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ٜكٍٛ سذاب: "أمجا بإٔ ضبب ؽً  ايكطاععات ا٫قتؿعار١ٜ املُٗع١ يف ايعدٍٚ ايٓاَٝع١      

 .(1)ٜسدا إىل عدّ نةا١ٜ ػدَات ا٫تؿاٍ يف ٖرٙ ايدٍٚ"

ٜٚكععٍٛ افععٝج: "ٚايؿععشا ١ ا٫قتؿععار١ٜ ٚإٕ ناْععت تكععا ؼععت َاًعع١ ا٫تؿععاٍ   

املػسٚعات َعٔ ػع٬ٍ ايتٓعاٍٚ    ايٛاضع١ إ٫ أْٗا تعٌُ ع٢ً تػذٝا أٚ إسبا  ايهجري َٔ 

رععا ًَتكع٢ اإلعع٬ّ    ٚ  (2)ايؿشةٞ اإلهابٞ أٚ ايطًيب ملا ٜتِ ايتؼطٝ  أٚ اإلععدار يع٘"  

ا٫قتؿارٟ إىل قسٚز٠ إٔ ًٜعب اإلع٬ّ رّٚزا ًَُّٛضا يف َعاؾ١ قكاٜا ايتُٓٝع١  ٚأنعد   

   ٌ  ٚشٜععس ايجكا عع١ ٚاإلععع٬ّ عًعع٢ أُٖٝعع١ ايععدٚز ايةاعععٌ ٚايكععٟٛ ايععرٟ تععٓٗ  بعع٘ ٚضععا٥

اإلععع٬ّ ايتكًٝدٜعع١ ٚاؾدٜععد٠ َّعععا يف سسنعع١ اجملتُععا ٚيف ػطعع  ايتُٓٝعع١  َػععرّيا إىل إٔ     

اجملتُعا ايطعععٛرٟ ٜٓاعس إىل اإلععع٬ّ بٛؾعة٘ غععسّٜها أضاضعّٝا يف ايٓٗععٛض بعاجملتُا ٚأْعع٘      

ٚأنععد تكسٜععس ايبٓععو ايععدٚيٞ  ( 3 )ايكععُري املطععترت ايععرٟ ٜسغععد ٜٚععٛعٞ ٜٚٓتكععد ٜٚساقععب". 

ايؿععشا ١ ا٫قتؿععار١ٜ هععب إٔ تستهععص عًعع٢ نععٛارز َ٪ًٖعع١   عًعع٢ إٔ  2002ايؿععارز يف 

تتُتا بايهةا٠٤ ٚامل١ٝٓٗ ايعايٝع١  َٚعٔ ايكعسٚزٟ ٚدعٛر قعدرات َٚععاٜري تتطعِ بٗعا ملعا          

يًُع١ًَٛ َٔ أثس ع٢ً ايكسازات ا٫قتؿار١ٜ  ٚيتتُهٔ ٚضا٥ٌ اإلع٬ّ َٔ تعصٜعص ا٭را٤  

١ً  ٚتكعدّ َعًَٛعات ذات   ا٫قتؿارٟ هب إٔ تتُتا بج٬ث١ َتطًبعات: إٔ تهعٕٛ َطعتك   

ٚيف رزاضع١ ٫سعظ ايباسعح َعٔ       (4)َطت٣ٛ دٝد  ٚتؿٌ إىل أنعرب غعسو١ َعٔ اؾُٗعٛز    

ػ٬ٍ زؾدٙ يًُكا٫ت ٚايتعًٝكات يف ايؿعش  ايطععٛر١ٜ أثٓعا٤ ايدزاضع١ ا٫ضعتط٬ع١ٝ      
                                                           

 .274: 2009سذاب   (1)

 .52:  2011افٝج   (2)

 ) . تكسٜععس بعٓععٛإ:  1  ف1432/ مجععارٟ ا٭ٍٚ  21  ا٫ثععٓني 14088ؾععشٝة١ اؾصٜععس٠  ايعععدر   (3)

ا٫قتؿععارٟ إىل يعععب رٚز ًَُععٛع يف َعاؾعع١ قكععاٜا ايتُٓٝعع١  قُععد اـايععدٟ  ٚبٓععإ    رععع٠ٛ ا٫ععع٬ّ

 .املًٜٛشٞ

(4)         The World Bank:2002:"The Right to Tell: The Role of Mass Media in Economic Devlopment" 

Washington D. C (On Line ): available:.www.wds.worldbank.org/  P1. 
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ا٭ٚي١ٝ: "إٔ اْتكارات نجري٠ ٚدٗت إىل ايؿشا ١ ا٫قتؿار١ٜ ايطعٛر١ٜ  سٝعح اتُٗعت   

عاًَٗا َا ايككاٜا ا٫قتؿار١ٜ  ٚإبساش قكاٜا َع١ٓٝ ع٢ً سطاب أػعس٣   بايططش١ٝ يف ت

نُععا ٚدعع٘ ا٫تٗععاّ يًؿععشةٝني ا٫قتؿععارٜني يتكؿععريِٖ يف تغطٝعع١ ايككععاٜا ا٫قتؿععار١ٜ     

َُعع بٗعا        ااملؼتًة١  ٚ تِٗ اإلع٬ّ ا٫قتؿارٟ بتأرٜع١ رٚز ضعًيب يف اـطعا٥س املايٝع١ ايعج 

 (1)ا٥س مبًٝازات ايسٜا٫ت".ضٛم ا٭ضِٗ ايطعٛرٟ ٚايج أرت إىل ػط

 

 امل٪ضطعع١ ايععج ٫ تطععع٢ بععإٔ تهععٕٛ ا٭َعع١ ٖععٞ ا٭ٚىل اقتؿععارٜا ٖععٞ َ٪ضطعع١     

تٓاشيت عٔ زضايتٗا ٚعٔ ايٛادب املٓٛ  بٗا  ػعاٙ ا٭َع١   ٜكعٍٛ ابعٔ بسٜهع١: "ٜػعٗد       

طاَّا سارّا بني رٍٚ تعتُد ع٢ً تهٓٛيٛدٝا َعًَٛعات ٚاتؿعا٫ت سدٜجع١    ايعا  ايّٝٛ اْك

َتطٛز٠  ٚبني رٍٚ ذات اقتؿارٜات  ٛ بط١٦ٝ ٫ متتًو َكَٛات ايتهٓٛيٛدٝعا اؿدٜجع١    

ٚتتطععا افعع٠ٛ سايٝععّا ْتٝذعع١ ٫ستهععازات ايععدٍٚ املتكدَعع١   عٓععدَا ْععتهًِ عععٔ ايتطععٛز     

  ٛ سٝععد ايععرٟ وععدر املطععري٠  ٚيهععٔ  ايتهٓٛيععٛدٞ ٜععس٣ بععع  ايهتععاب بأْعع٘ يععٝظ ٖععٛ اي

ايؿساس سٍٛ ايطٝطس٠ ع٢ً ايتكٓٝات ٚايٛضا٥ٌ اؾدٜعد٠ ٖعٛ ايعرٟ ٜعتشهِ يف ايتطعٛز       

 ُٓر شٚاٍ ا٫غعرتان١ٝ يف ايعدٍٚ ايٓاَٝع١ تبًعٛزت عًع٢ ايؿععٝد ايععاملٞ ٚضعا٥ٌ ددٜعد٠          

يًطععٝطس٠ ٜطًععل عًٝٗععا أٚي٦ععو ايهتععاب: ا٫ستهععازات اـُطعع١ اؾٝععد٠ َٓٗععا: استهععاز     

إلع٬ّ ع٢ً ايؿعٝد ايعاملٞ  ٖٚٞ ٚض١ًٝ  عايع١ َعٔ أدعٌ ايتعأثري عًع٢ تهعٜٛٔ       ٚضا٥ٌ ا

يريو تٌُٗ ايٛض١ًٝ اإلع١َٝ٬ املٓةًت١ ايدزاضات ايدٚي١ٝ ايعج تعبني أثعس      (2)ايسأٟ ايعاّ"

اإلععع٬ّ املطعع٪ٍٚ يف ايتُٓٝعع١ ا٫قتؿععار١ٜ ٚا٫زتكععا٤ با٭َعع١ إىل ضععد٠ ا٫قتؿععار ايعععاملٞ     

                                                           

 .17: 2010ْٛ ُرب  11ٞ  شن (1)

 .252 -251: 2010-2009/ 07ابٔ بسٜه١  ٚابٔ ايرتنٞ شٜٓب  ف١ً ايباسح  عدر  (2)
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زات متهٓٗععا بععإٔ تهععٕٛ ايدٚيعع١ ا٫قتؿععار١ٜ ا٭ٚىل يف ٖععرا  ػاؾعع١ ٚإٔ ا٭َعع١ متًععو َكععد

ايعا   نُا أْٗا ناْت يف ّٜٛ َٔ ا٭ٜعاّ ايدٚيع١ ايكا٥عد٠ يًععا   ٫ٚ تطعتطٝا امل٪ضطع١       

 "ٖٚٓعاى اإلع١َٝ٬ ا٫زتكا٤ با٫قتؿار إ٫ بعد إٔ تتشسز متاَّا َٔ ايتبع١ٝ ٜكعٍٛ ااُعٛر:   

ٌ  إىل عٗابإزدا ايتبع١ٝ دٖٛس ع٢ً تػؼٝـ إمجاس غب٘  بايطعٝطس٠  تتعًعل  تازىٝع١  عٛاَع

ّ  ايعج  ايدا٥ب١ ااا٫ٚت إيٝٗا َكاّ ا ايغسب١ٝ  ا٫ضتعُاز١ٜ  يف املتشعد٠  اي٫ٜٛعات  بٗعا  تكعٛ

 ايطٛم يؿاحل ٚإػكاعٗا ايجايح  ايعا  ثكا ١ ع٢ً ايطٝطس٠ أدٌ َٔ املعاؾس٠ املسس١ً

 َعا  قع٤ٛ  ٚيف  .ايكعؼ١ُ  َٝع١ اإلع٬ بكعدزاتٗا  ذيعو  ؼكٝعل  يف َطتع١ٓٝ ايعامل١ٝ ايسأمساي١ٝ

 ٖرٙ ٚع٬ق١ ايعسب١ٝ  اإلع١َٝ٬ ا٭ٚقاس يتةطري ْاسٟ إطاز إىل ايتٛؾٌ ٜطعٓا ٫ ضبل

 اإلع٬َٝع١  ايتبعٝع١  َدزضع١  قعدَتٗا  ايعج  ايتٛدٝٗعات  ق٤ٛ يف إ٫ ايت١ُٝٓ بكك١ٝ ا٭ٚقاس

 .)ٚايجكا ١ٝ"
 املسنعص  ْاُٗعا  ايعج  ايععسب  يًؿعشةٝني  ايطارضع١  ايتدزٜب١ٝ ايدٚز٠ أٚؾت 1) 

 ايتهاٌَ قك١ٝ تهٕٛ إٔ) ايدٚز٠ يف املػازنني ٦٧٩١ عاّ اإلع١َٝ٬ يًدزاضات ايعسبٞ

ُّعا  َسنصّٜعا  َٛقعّٛعا  اؿاقعس٠   ايك١َٝٛ املسس١ً استٝادات نأبسش ايعسبٞ ا٫قتؿارٟ  را٥

 قدر٠ َػازٜا ػ٬ٍ َٔ ٚذيو بًداِْٗ  يف ا٫قتؿار١ٜ ايت١ُٝٓ قكاٜا َٔ ٜتٓاٚيْٛ٘ َا بني

 ايعسبٞ اإلع٬ّ رٚز إٔ إ٫  ايهرب٣ املػازٜا تًو إقا١َ ٚأ١ُٖٝ ؼكٝكٗا  ١ْٝإَها يػسغ

ٛ  ايدٚيٝع١  ا٫قتؿار١ٜ بايتهت٬ت ٚامل٤ًٞ ايسأٖ عاملٓا يف ايكَٛٞ افدف ٖرا ؼكٝل يف  ٖع

 ٚاقا ْتٝذ١ اـؿٛف ٚد٘ ع٢ً ايكطس١ٜ باملطا٥ٌ باٖتُاَ٘  املطًٛب املطت٣ٛ رٕٚ رٚز

 ايطٝاضع١ٝ  ا٭ْاُع١  بتٛدٗات ٚازتباط٘ ايكطس١ٜ  ايدٚي١ ع٢ً ٚاؿسف ايك١َٝٛ  ايتذص١٥

٘  ايعسبٝع١   ايطٝاضع١ٝ  اؿايع١  ٚسطاضع١ٝ  ايةاعًع١   ا٫قتؿعار١ٜ  ٚايكع٣ٛ  ِ  ٚؾ٥ٛع  إىل ايعدا٥

ٕ  ا٭ػر َا  ٚايطسٜع١ املٛمس١ٝ ايتغطٝات ٌ  َعاؾع١  إٔ باؿطعبا ٔ  يف اـًع ٞ  ايعٛط  ايعسبع

 ٛ ٔ  ٖع ّ  ٚيعٝظ  املطع٪ٚي١ٝ   أؾعشاب  اػتؿعاف  َع ٌ  ٜععد ٚ .اإلعع٬ ٟ  ايتهاَع  ا٫قتؿعار
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 ايكعؼ١ُ  ايتشعدٜات  َٔ ايعدٜد ٖٓاى إٔ إ٫ ا٫قتؿار١ٜ  يًتبع١ٝ ايطبٝعٞ ايبدٌٜ ايعسبٞ

ٍ  بعني  ايجكع١  اْعداّ :ٖٚٞ ايتشدٜات ٖرٙ ايعسبٞ اإلع٬ّ سدر ٚيكد تعرتق٘  ايج  ايعدٚ

 جايع  اـازدٝع١  افُٝٓع١  .ايعسبٝع١  ايعسبٝع١  ايع٬قعات  يف ٚايتعٛدظ  اـعٛف  ٚسايع١  ايعسبٝع١ 

ٕ  إٔ بعكععٗا َٓععت  ٞ  ايبٝٓٝع١  ايعسبٝع١  ايع٬قعات  قععع  .قسازٖععا ضعٝد٠  تهعٛ  ٚتعدْ

).)َطتٜٛاتٗا
1 

 

 امل٪ضط١ ا٫ع١َٝ٬ املٓةًت١ تعٌُ ع٢ً قًب اؿكا٥ل ٚع٢ً تصٜٚعس اؿكٝكع١   ٗعا     

    ٛ ز ايععدٍٚ ايعسبٝع١ بأْٗعا رٍٚ اقتؿععار١ٜ دٝعد٠ بُٝٓعا تهػعع      معٔ لعد إع٬َععّا عسبٝعّا ٜؿع

ايدزاضات ايع١ًُٝ عهظ ذيو ٜٚديٌ ع٢ً ذيعو رزاضع١ ايباسعح ابعٔ بسٜهع١: "لعد إٔ       

ضععٛم تهٓٛيٛدٝععا اإلععع٬ّ نُععا ٜػععٗد بععريو اجملععاٍ ايبٝٛتهٓٛيععٛدٞ ٚعًععّٛ املععار٠        

       ٛ يٛدٝعا اإلعع٬ّ   باإلقا ١ إىل ٬ََعض ايتطعٛز ايعتكع يًعدٍٚ املتكدَع١ لعد إٔ ضعٛم تهٓ

ٚا٫تؿعاٍ تتُسنعص نععريو يف اي٫ٜٛعات املتشعد٠ ا٭َسٜهٝعع١ ٚايٝابعإ ٚاإلؼعار ا٭ٚزٚبععٞ       

% سٝععععح إٔ أنجععععس َععععٔ ثًععععح 90ٖٚععععرا ايج٬ثععععٞ ايسأمسععععايٞ ٜطععععٝطس عًعععع٢ ْطععععب١  

%تعععتِ َعععٔ طعععسف اي٫ٜٛعععات املتشعععد٠ ا٭َسٜهٝععع١)أ سار  َ٪ضطعععات    38املػعععرتٜات:

   (2)%".2   ٬ تتعد٣ ْطب١ املػرتٜات:إرازات(  أَا سؿ١ إ سٜكٝا ٚايػسم ا٭ٚض

                                                           

 . 260: 2004ااُٛر   (1)

 .251: 2010-2009/ 07ابٔ بسٜه١  ٚابٔ ايرتنٞ شٜٓب  ف١ً ايباسح  عدر  (2)
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ٖٓاى َجاٍ ٜكٍٛ: إٕ   تتطٛز تٓكسض    امل٪ضط١ ايج ٫ تساعٞ َعاٜري اؾٛر٠ 

ٚيف رزاض١ أٚؾ٢ ايباسعح: "مبٛانبع١ ايتطعٛزات    يف تطٛزٖا ٖٞ َ٪ضط١ ضتهٕٛ ٖػ١  

اإلع٬ّ َا ايتأنٝد عًع٢ إراز٠ اؾعٛر٠ ايػعا١ًَ ٚ عسم ايعُعٌ اإلع٬َعٞ        ايعامل١ٝ يف فاٍ

َا إقعساز َبعدأ املطع٪ٚي١ٝ ا٫دتُاعٝع١ عٝعح ٜهعٕٛ يإلعع٬ّ رٚزٙ يف ايتٛدٝع٘ ٚايتعًعِٝ          

عًعع٢ إٔ ايؿععشا ١  2002ٚأنععد تكسٜععس ايبٓععو ايععدٚيٞ ايؿععارز يف     (1)ٚقازبعع١ اؾسميعع١"

١ تتُتعا بايهةععا٠٤ ٚاملٗٓٝع١ ايعايٝعع١  َٚععٔ   ا٫قتؿعار١ٜ هععب إٔ تستهعص عًعع٢ نعٛارز َ٪ًٖعع   

ايكععسٚزٟ ٚدععٛر قععدرات َٚعععاٜري تتطععِ بٗععا ملععا يًُعًَٛعع١ َععٔ أثععس عًعع٢ ايكععسازات       

ا٫قتؿععار١ٜ  ٚيتععتُهٔ ٚضععا٥ٌ اإلععع٬ّ َععٔ تعصٜععص ا٭را٤ ا٫قتؿععارٟ هععب إٔ تتُتععا    

بج٬ث١ َتطًبات: إٔ تهٕٛ َطعتك١ً  ٚتكعدّ َعًَٛعات ذات َطعت٣ٛ دٝعد  ٚتؿعٌ إىل       

 ةٞ رزاض١ سٍٛ َؿداق١ٝ ٚضا٥ٌ اإلعع٬ّ: "استعٌ  عٓؿعس     (2)غسو١ َٔ اؾُٗٛز أنرب

ٚ     14 3ا٭ْؿاف يف ْكعٌ اـعرب َتٛضع       يف  67ظ3َعٔ سطع١ يف ايكٓعٛات اؿهَٛٝع١  

َععٔ سطعع١ يف ايكٓععٛات  09ظ3ايكٓععٛات اـاؾعع١  ٚقععد استععٌ  عٓؿععس  ايجكعع١  َتٛضعع     

َعٔ   82ظ2عٓؿعس ايدقع١  َتٛضع      يف ايكٓٛات اـاؾ١  ٚقعد استعٌ     00ظ4اؿه١َٝٛ  ٚ

 ٚ يف ايكٓعٛات اـاؾع١ ٚقعد استعٌ  عٓؿعس ايهةعا٠٤        87ظ3سط١ يف ايكٓٛات اؿهَٛٝع١  

ٚ   25ظ3َتٛض     عإذا   (3)يف ايكٓعٛات اـاؾع١"   13ظ4 َٔ سط١ يف ايكٓعٛات اؿهَٛٝع١  

ناْت ٖٓاى َػه١ً يف ايهةا٠٤ ٚايدق١ ٚايجك١  ٗٓاى ػًٌ يف اتباس َعاٜري اؾعٛر٠ ْٚٓعاقؼ   

 ٖرا املٛقٛس َٔ ػ٬ٍ ٖرٙ املطايب:

                                                           

 .28فّ :   2005/  4/ 13-11  املٛا ل 1426/ 4/3-2أمحد   (1)

(2)         The World Bank:2002:"The Right to Tell: The Role of Mass Media in Economic Devlopment" 

Washington D. C (On Line ): available:.www.wds.worldbank.org/  P1. 

 .74: 1428-1427  ايعتٝيب (3)
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نطٛي١ َٚتكاعط١ ٚغري قارز٠ عًع٢  إٕ َٔ مسات امل٪ضط١ اإلع١َٝ٬ املٓةًت١ أْٗا 

ٜكعٍٛ شعةعإ: "ٚبغع  ايٓاعس ععٔ ايدزاضعات       ٚقا َععاٜري اسرتا ٝع١ يتععٝني نارزٖعا      

ٚتسنٝصٖا ع٢ً قع  اـربات اإلع١َٝ٬ ٚسادت٘ إىل َصٜد  ايٓاقد٠ يإلع٬ّ اإلض٬َٞ 

ٜٚكععٍٛ ايباسععح: ٚأسطععب إٔ ٖععرٙ َٓععابس     (1)َععٔ ا٫سععرتاف ٚايتؼؿؿعع١ٝ ٚايععتُهٔ" 

اإلععع٬ّ ايغٝععٛز٠ يععٛ تعاقععدت َععا فُٛععع١ َععٔ ايعًُععا٤ ٚاملطتػععازٜٔ ايرتبععٜٛني ذٟٚ       

    ٍ ضعتجسٟ نعجريّا    ا٫ْط٬قات ايعكد١ٜ املٓكبط١  ـسدت بعرباَر َٚعٛار إع٬َٝع١ يٮطةعا

ٚيف ٚزقع١ عُعٌ يف ايٓعد٠ٚ ايعًُٝع١       (2) ٚت٪ثس يف ايتػهٌٝ ايؿشٝض يعٛعٞ أطةعاٍ ا٭َع١   

سٍٛ اإلعع٬ّ ٚا٭َعٔ أٚؾع٢ ايباسعح: " با٫ٖتُعاّ بتُٓٝع١ املعٛازر ايبػعس١ٜ ايعاًَع١ يف          

  . (3)فاٍ اإلع٬ّ "

 

نطٛي١ َٚتكاعط١ ٚغري قارز٠ عًع٢  ٓةًت١ أْٗا إٕ َٔ مسات امل٪ضط١ اإلع١َٝ٬ امل

٬َسك١ ايتطٛز اؿاؾٌ يف عا  اإلعع٬ّ ٚػاؾع١  ُٝعا ٜتعًعل بككعاٜا اؿس ٝع١ ٚاملٗٓٝع١        

ٚٚقعا َععاٜري اسرتا ٝع١ يتععٝني     ٚاؿسٜات ٚسكٛم ايعاًَني  ٝ٘ ٚقعُاْاتِٗ ايٛ ٝةٝع١    

  ايطعععٛر١ٜ ٚيف رزاضع١:  ٗعست ايٓتعا٥ر إٔ ايؿعشا ١ ا٫قتؿعار١ٜ يف ايؿعش      نارزٖعا   

ذات طابا إػبازٟ يف َعاؾتٗا يًػإٔ ا٫قتؿعارٟ  ٚ  تعٍٛ ايتشًٝعٌ ٚايتةطعري أُٖٝع١      

نبري٠  بسش ذيو َٔ ػ٬ٍ ا٫ضتؼداّ ايكعٝ  يًتشكٝل ايؿشةٞ ٚاملكاب١ً ايؿعشة١ٝ   

                                                           

 .86: 1432شعةإ  ف١ً ايبٝإ  (1)

 .بتؿسف 87: 1432ف١ً ايبٝإ  شعةإ  (2)

 .29فّ :   2005/  4/ 13-11  املٛا ل 1426/ 4/3-2أمحد   (3)
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ٚقد عصت ايدزاض١ تسادا اضتؼداّ ايتشكٝل إىل ْدز٠ ايؿشةٞ ا٫قتؿارٟ ايرٟ ٜتُتا 

ٚيف رزاضع١ أػعس٣  ػًؿعت     (1)ايتعاٌَ َا املٛاقعٝا ا٫قتؿعار١ٜ   باـرب٠ ٚايكدز٠ ع٢ً 

ايدزاض١ إىل إٔ "أنرب ؼد ٜٛاد٘ ايؿعشا ١ ا٫قتؿعار١ٜ اإلَازاتٝع١ ٖعٛ ااعسز ا٫قتؿعارٟ       

امل٪ٌٖ ٚاملتؼؿـ ٚاارتف ايرٟ تتٛا س  ٝ٘ املٗعازات ٚاملع٪٬ٖت اي٬شَع١ ٚايكعسٚز١ٜ     

ايٓكد ٚايتكِٝٝ ٚايدزاضات ٚايتشكٝكعات  يتكدِٜ إع٬ّ اقتؿارٟ ٜكّٛ ع٢ً ا٫ضتكؿا٤ ٚ

إٔ ٚضعا٥ٌ اإلعع٬ّ   أػعس٣  ٚٚددت رزاض١   (2)ٚايتش٬ًٝت ملٛانب١ اؿسن١ ا٫قتؿار١ٜ" 

ٚيف رزاض١ أػس٣ تٛؾٌ ايباسعح    (3)هاب١ٝتبايغ يف ْكٌ ا٭ػباز ا٫قتؿار١ٜ ايطًب١ٝ ٚاإل

ععرب ٚضعا٥ٌ ا٫تؿعاٍ     إىل إٔ َٔ أبسش املٛار ايج وسف املبشٛثعٕٛ نعجريّا عًع٢ َتابعتٗعا    

ا٫يهرتْٚٝعع١ ٖععٞ املععٛار ايدٜٓٝعع١ ٚايعكدٜعع١ ٚايةهسٜعع١  ٚايةكٗٝعع١  ًٜٝٗععا املععٛار اإلػبازٜعع١   

ٚايطٝاضعع١ٝ  ثععِ املععٛار ايعًُٝعع١  ٚايجكا ٝعع١ ٚايتٛدٝٗٝعع١  إ٫ إٔ ٖععرٙ ايععرباَر ٫ ؼكععل    

 (4)اإلغباعات اـاؾ١ باملطاعد٠ يف اؽاذ ايكساز أٚ تطٜٛس ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ. 

"عًعع٢ ايععسغِ َععٔ زقعع٢ املبشٛثععات عععٔ      ٚيف ْتععا٥ر رزاضعع١ ٜكععٍٛ ايباسععح:   

)َكععُٕٛ ايععرباَر ا٫دتُاعٝعع١( ٚايععرٟ دععا٤ يف َكدَعع١ ايعٓاؾععس إ٫ أْٗععٔ   ٜهععٔ          

 (5)زاقٝات عٔ ايعُل ٚايرتنٝص يف َعاؾ١ ايككاٜا".

 

 

                                                           

 .98:  2012اؿسٚب    (1)

 ( . 2009قريا   ) (2)

(3 )University of North Carolina at Chapel Hill Fogarty: Brian J. (2004)" Determining Economic News 

Coverage". 

 376 – 319ّ: 1994ٖع  1414ااٝا   (4)

  . ٖع1430-1429ايددني   (5)
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ٞ  أٚ اعتُارٖعا عًع٢ َؿعدز ػعازدٞ ٜع٪رٟ      إٕ عدّ نةا١ٜ متٌٜٛ امل٪ضط١ ايرات

بٗا ي٬ْٗٝاز أٚ ايتبع١ٝ يًُؿاحل ايػؼؿ١ٝ  ٜكعٍٛ سذعاب: هعب ااا اع١ متًٜٛٝعّا عًع٢       

ٚطغٝعإ ضعًط١ املعًعٓني      انتةا٥ٗا ايراتٞ ٚذيو يهٞ تتشسز َٔ قغٛ  املؿاحل اـاؾ١

   ٕ ق١ٝ نُعا نػعةت رزاضع١ ععٔ أشَع١ َؿعدا      .  (1)ع٢ً ايٛض١ًٝ اإلع٬َٝع١ ٜكعع  املكعُٛ

ٜكعٍٛ َانعدٚغاٍ: "ؼٛيعت     (2)تعاْٞ َٓٗا ايؿعشا ١ ا٫قتؿعار١ٜ يف ايؿعش  ايطععٛر١ٜ    

امل٪ضط١ اإلع١َٝ٬ إىل َػسٚس اقتؿارٟ قؼِ عاد١ إىل اضعتجُازات َايٝع١ نعبري٠   عا     

أر٣ ذيعو إىل سؿعس ًَهٝع١ ٖعرا املػعسٚس بٝعد ايدٚيع١ أٚ زأع املعاٍ  ٚؼعدرت ) سسٜعع١          

هٝت٘ ع٢ً ٖاتني ايكٛتني  ٚمبٛدب ذيو  عإٕ اؿكٝكع١   ايتعبري( مبٛدب ذيو إىل سؿس ًَ

 ( 3)امل٪ند٠ إٕ ٚضا٥ٌ اإلع٬ّ اؾُاٖريٜع١ أؾعبشت عبعاز٠ ععٔ َػعازٜا ػازٜع١ قعؼ١ُ"       

ٜٚكٍٛ ػكٛز: "ايك٠ٛ املايه١ ٚاملٛد١ٗ يًٛض١ًٝ اإلع١َٝ٬ ٖٞ ايج ؼعدر اضعرتاتٝذٝات   

يععدنتٛز٠ عبععد  ٚتكععٍٛ ا  (4)ٚضٝاضععات َٚٓطًكععات ٚأٖععداف ٚٚ ععا٥  ٖععرٙ ايٛضعع١ًٝ"    

ايععسشام: "ٚيكععد عععٓدت ايععٓاِ اؿانُعع١ ٚضععا٥ٌ ا٫تؿععاٍ اؾُععاٖريٟ عععد ذاتٗععا إسععد٣  

ا٭رٚات ايطعععًط١ٜٛ يف  ازضععع١ ايكعععب  ا٫دتُعععاعٞ  ٚيف تسضعععٝؽ إٜدٜٛيٛدٝععع١ ٚقعععِٝٓ  

ٚأنعد تكسٜعس ايبٓعو ايعدٚيٞ ايؿعارز يف        (5)ايطًط١ اؿان١ُ املطٝطس٠ ع٢ً ٖرٙ ا٭رٚات"

إلع٬ّ َٔ تعصٜص ا٭را٤ ا٫قتؿعارٟ هعب إٔ تتُتعا بج٬ثع١     :"ٚيتتُهٔ ٚضا٥ٌ ا2002ّ

                                                           

 .74-73: 2010سذاب   (1)

 .102: 2012اؿسٚب   (2)

 .38: 2000نٛزتٝظ َاندٚغاٍ   (3)

 .40: 1999ػكٛز   (4)

 .38: 2011عبد ايسشام ٚ ايطاَٛى   (5)
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َتطًبعات: إٔ تهعٕٛ َطععتك١ً  ٚتكعدّ َعًَٛععات ذات َطعت٣ٛ دٝععد  ٚتؿعٌ إىل أنععرب      

 . (1)غسو١ َٔ اؾُٗٛز"

 

ع٢ً ٖٛاٙ رٕٚ  امل٪ضط١ اإلع١َٝ٬ ايج ٫ تساعٞ ايرت ٝ٘ املٓاِ بٌ ترتى ايرت ٝ٘  

إٔ ٜهٕٛ َٓاِ ٖٞ َ٪ضط١ إع١َٝ٬ َٓةًت١   ايرت ٝ٘ ؼتاد٘ ايٓةظ ٚقعد ٜؿعشب٘ تعًعِٝ    

َٗاز٠ أٚ تسب١ٝ ضًٛن١ٝ َع١ٓٝ ٚقعد تهعٕٛ إهابٝع١ ٚقعد تهعٕٛ ضعًب١ٝ   عإذا ناْعت ايرتبٝع١          

يكد أغاز تكسٜس ايتُٓٝع١ اإلْطعا١ْٝ   ضًب١ٝ نإ اإلع٬ّ َٓةًتَا. ٚيف رزاض١ ٜكٍٛ ايباسجٕٛ: 

إىل قعع  ايب٦ٝع١    2003سب١ٝ ايجاْٞ  ايؿارز عٔ بسْاَر ا٭َِ املتشد٠ اإل ا٥ٞ ععاّ  ايع

ايعسب١ٝ اإلع١َٝ٬ ااةص٠ إىل انتطاب املعس ١ يف اجملتُعات ايعسب١ٝ  ٚنديٌٝ سطعٞ عًع٢   

يف ايغايعب   -ٖرا ايكٍٛ ٬ٜسظ إٔ ايرباَر ايرتب١ٜٛ ٚايجكا ١ٝ ٚايتع١ًُٝٝ افار ١ تغٝعب  

ٛات ايةكعا١ٝ٥ ايعسبٝع١ عًع٢ ضعبٌٝ املجعاٍ. بعٌ إٕ ااتع٣ٛ اإلع٬َعٞ         عٔ غاغات ايكٓ –

ايعسبٞ َتؼِ بأغهاٍ ايتط١ًٝ ايغج١ ٚايسػٝؿع١ ايعج ٜتععا ِ  ٝٗعا اإلَتعاس اؿطعٞ عًع٢        

سطاب انتطاب املعس ١ ٚت١ُٝٓ ايعكٌ; ٖٚٛ ٜ٪رٟ إىل تبعات ػطري٠ ع٢ً عكعٌ املتًكعٞ   

 .(2)ايعسبٞ ٚقُٝ٘

 

 امل٪ضط١ اإلع١َٝ٬ ايج ٫ تساعٞ ت١ُٝٓ ا٭١َ ت١ُٝٓ غا١ًَ ٚتععني ٚتطعاعد ٠٫ٚ   

ا٭َس يف ا٫زتكا٤ با٭١َ َٔ ػع٬ٍ اؿعح عًع٢ نعٌ َعا ٖعٛ ٚادعب َٚطعتشب يف ايةكع٘          

                                                           

(1       ) The World Bank:2002:"The Right to Tell: The Role of Mass Media in Economic Development" 

Washington D. C (On Line ): available:.www.wds.worldbank.org/  P1. 

 . 248  : 2008فُٛع١ َٔ ايباسجني   (2)
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اإلض٬َٞ  ٚقازب١ نٌ َا ٖٛ سساّ َٚهسٚٙ يف ايةك٘ اإلضع٬َٞ ٖعٞ َ٪ضطع١ َٓةًتع١      

ٜٔ اؿل ٚتػٓا ايباطعٌ ٚ عل ايةٗعِ ايؿعشٝض يًهتعاب ٚايطع١ٓ ٖعٞ         امل٪ضط١ ايج ٫ تص

ٚيف رزاضعع١ بعٓععٛإ ايتًةصٜععٕٛ اؾصا٥ععسٟ ٚاجملتُععا  نععإ َععٔ ْتععا٥ر        َ٪ضطعع١ َٓةًتعع١. 

ٜٚكعٍٛ    .(1)ٜطعاِٖ يف عًُٝع١ ايتُٓٝع١ ااًٝع١ ايٛطٓٝع١"      ٫ ايتًةصٜٕٛ اؾصا٥سٟ ايدزاض١: "

 ؾعٓاع١  إْػا٤ مٛ ايتٛد٘ عٔ مبعصٍ بٞايعس ايتُٟٓٛ اإلع٬ّ تةعٌٝ ميهٔ ااُٛر:" ٫ٚ

ٌ  ٜٚععد ... اضت٬ٗنٞ َٓ٘ أنجس َٓتر نكطاس يإلع٬ّ ٚايٓاس عسب١ٝ ت١ُٜٛٓ إع١َٝ٬  ايتهاَع

 ٟ ٞ  ا٫قتؿعار ٌ  ايعسبع ٞ  ايبعدٜ ٔ  ايعدٜعد  ٖٓعاى  إٔ إ٫ ا٫قتؿعار١ٜ   يًتبعٝع١  ايطبٝعع  َع

ّ  سعدر  ٚيكعد  تعرتقع٘   ايج ايكؼ١ُ ايتشدٜات ٞ  اإلعع٬ ٙ  ايعسبع ٞ  ايتشعدٜات  ٖعر  :ٖٚع

 ايعسبٝع١   -ايعسبٝع١  ايع٬قعات  يف ٚايتعٛدظ  اـعٛف  ٚسايع١  ايعسبٝع١  ايدٍٚ بني ايجك١ اْعداّ

 ايباسجني َعاِ غؼـ يكد...قسازٖا ضٝد٠ تهٕٛ إٔ بعكٗا َٓعت ايج اـازد١ٝ اف١ُٓٝ

 ع٢ً غري َسق١ٝ ساي١ ٖٚٞ ايعسبٞ  ايتُٟٓٛ اإلع٬ّ ساي١ ٚغريِٖ ايعسب اإلع٬َٝني

 ايعسب١ٝ   ٗٞ ايدٍٚ يف ايعا١ًَ ا٭ػس٣ امل٪ضطات ٚقع١ٝ عٔ نجرّيا ؽتً  ٫ٚ .ايعُّٛ

.)ايعا١َ  ايعسب١ٝ اؿاي١ ا٭َس سكٝك١ يف تعهظ
 (2 

 

                                                           

إبساِٖٝ عباع  زضاي١ َادطتري بعٓٛإ: ايتًةصٜٕٛ اؾصا٥سٟ ٚاجملتُا  قدَت يف َعٗد عًِ ا٫دتُعاس  (   1)

 ظاَع١ اؾصا٥س.

 . 258: 2004ر  ااُٛ  ( 2)
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 ٭محس   قُد. اؿسن١ ايٓط١ٜٛ ايغسب١ٝ ٚ أثسٖا يف اجملتُعات اإلض١َٝ٬   ف١ً املٓعاز  ا

 . 19اؾدٜد   ايعدر 

   ٟ1(   1987 – 1407قُد بعٔ إمساعٝعٌ بعٔ إبعساِٖٝ بعٔ املغعري٠. )       ايبؼاز  

 اؾاَا ايؿشٝض  ايكاٖس٠: راز ايػعب. 

  ( .رٚز ايتًٝةصٜعٕٛ يف اْتػعاز اؾسميع١ : رزاضع١ َٝداْٝع١ عًع٢       2001بػري  ْٜٛظ  )

 اجملتُا ايًٝيب   زضاي١ رنتٛزاٙ غري َٓػٛز٠   داَع١ ايصقاشٜل   ن١ًٝ اٯراب.

  ( أػ٬قٝعات اإلعع٬ٕ َٚعد٣ تطبٝكٗعا َعٔ ٚاقعا املُازضع١        1997إ.) ايبٝطاز  دٝٗع

اإلع٬ْٝعع١ يف َؿععس رزاضعع١ ؼًًٝٝعع١ يعٝٓعع١ َععٔ إع٬ْععات ايتًةصٜععٕٛ املؿسٟ"زضععاي١       

 َادطتري  ن١ًٝ اإلع٬ّ داَع١ ايكاٖس٠.

  ( .1410ايبٝٗكٞ  أبٛ بهس أمحد   )غععب اإلميعإ  ؼكٝعل : قُعد ايطععٝد      1  

 راز ايهتب ايع١ًُٝ.بطْٝٛٞ شغًٍٛ  بريٚت  

 ( .ايؿشا ١ ٚا٭ق٬ّ املط١َُٛ   1980-ٖع1400اؾٓدٟ   أْٛز)ّايكعاٖس٠    1

 راز ا٫عتؿاّ.

 ( .َعاؾ١ ايؿعشا ١ ايطععٛر١ٜ ايَٝٛٝع١ يًػعإٔ ا٫قتؿعارٟ      2012اؿسٚب  قُد  )

رزاضع١ ؼًٝععٌ املكععُٕٛ   قععدَت ٖععرٙ ايسضعاي١ اضععتهُا٫ ملتطًبععات اؿؿععٍٛ عًعع٢   

  اإلع٬ّ  ن١ًٝ اإلع٬ّ  داَع١ ايػسم ا٭ٚض .غٗار٠ املادطتري يف

  اؿٛايٞ  ضةس. ايعًُا١ْٝ ْػأتٗا ٚتطٛزٖا ٚآثازٖا يف اؿٝا٠ اإلض١َٝ٬ املعاؾس٠  راز

 افذس٠.
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     مجععارٟ 21  ا٫ثععٓني 14088اـايععدٟ ٚاملععًٜٛشٞ  ؾععشٝة١ اؾصٜععس٠  ايعععدر /

إىل يععب رٚز   ) . تكسٜس بعٓٛإ: رع٠ٛ اإلع٬ّ ا٫قتؿعارٟ  1  ف1432ا٭ٍٚ  

 ًَُٛع يف َعاؾ١ قكاٜا ايت١ُٝٓ  قُد اـايدٟ  ٚبٓإ املًٜٛشٞ.

  ( .اضعععتؼداَات املعععسأ٠ ايطععععٛر١ٜ يًعععرباَر    1430   1429\ايعععددني  بعععدٚز  )

ا٫دتُاعٝعع١ يف ايكٓععٛات ايةكععا١ٝ٥ ايعسبٝعع١  رزاضعع١ ٚؾععة١ٝ َٝداْٝعع١ عًعع٢ عٝٓعع١ َععٔ   

 َسس١ً املادطتري   ف: ر.ايٓطا٤ يف َد١ٜٓ ايسٜاض  َكد١َ ٫ضتهُاٍ َتطًبات 

  ( .ايتًةصٜٕٛ ٚتػهٌٝ ضعًٛى ايطةعٌ  فًع١ ايعسبعٞ  ععدر      1994ايسقٞ  قُد  .)

 . 105  ف428

   ( .املعاؾعع١ ايؿععشة١ٝ ياععاٖس٠ اؾسميعع١ يف اجملتُععا ايهععٜٛج  1996ايػع٬ٍ  ػايععد )

رزاضعع١ ؼًًٝٝعع١ ضٛضععٝٛيٛد١ٝ ايهٜٛععت: فًعع١ رزاضععات اـًععٝر ٚاؾصٜععس٠ ايعسبٝعع١    

 .82ايعدر 

 ( .ؾٛز٠ املسأ٠ يف ايةكا٥ٝات ايعسبٝع١  2006أ. ر. ايعط١ٝ   ٛش١ٜ ّ  )-   ساقعسات

املٛضِ ايجكايف ا٭ٍٚ ملسنص أعاخ ايطةٛي١ ٚ ا٭١ََٛ  ٚشاز٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح 

َسنص أعاخ ايطةٛي١ ٚ ا٭١ََٛ   بغعدار: َطبعع١ ايكعبظ      -ايعًُٞ داَع١ رٜاىل 

 (.26-13)ؾةشات ايبشح 

 (  َؿععداق١ٝ ا٭ػبععاز ايتًةصْٜٛٝعع١ 1428 -1427  ْععا٥  َطًععل  ٗٝععد. ) ايعتععٝيب

يد٣ ط٬ب ٚطايبات داَع١ املًو ضعٛر   رزاضع١ َكازْع١ بعني ايكٓعٛات ايتًةصْٜٛٝع١      

اؿه١َٝٛ ٚاـاؾ١ قعدَت ٖعرٙ ايدزاضع١  اضعتهُاّيا ملتطًبعات اؿؿعٍٛ عًع٢ رزدع١         

  إغعساف ر . محعص٠ بٝععت   املادطعتري يف اإلعع٬ّ بهًٝع١ اٯراب  داَعع١ املًععو ضععٛر     

 املاٍ.
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  ( .ٕايطةععٌ ٚا٭ضععس٠ ٚاجملتُععا   2000ايعٓععاْٞ  سٓععا  )عُععإ  راز ؾععةا٤ 1   

 يًٓػس ٚايتٛشٜا.

  ( .ٔاضتؼداَات ايػعباب اؾعاَعٞ يًكٓعٛات ايغٓا٥ٝع١  أععاخ      2004عًٞ  سط  )

 َ٪متس اإلع٬ّ املعاؾس ٚاف١ٜٛ ايٛط١ٝٓ  ن١ًٝ اإلع٬ّ  داَع١ ايكاٖس٠.

 ٕؾاحل. إعا١ْ املطتةٝد بػسغ نتاب ايتٛسٝد  َ٪ضط١ ايسضاي١.ايةٛشا   

  ( .َةاِٖٝ عكٝعد٠ ايطعً  ايؿعاحل ايع٤٫ٛ ٚايعربا٤        1420ايكشطاْٞ  قُد َٔ )ٖع

 .  راز طٝب9١ 

  ( .أؾٍٛ َرٖب ايػٝع١ ا٭َا١َٝ ايعجع عػعس١ٜ ععسض    1415ايكةازٟ  ْاؾس  )ٖع

ِ 2ْٚكععد     -ايعكٝععد٠ ٚاملععراٖب   أؾععٌ ٖععرا ايهتععاب زضععاي١ رنتععٛزاٙ َععٔ قطعع

 داَع١ اإلَاّ قُد بٔ ضعٛر اإلض١َٝ٬.

  ( .اثس اإلع٬ٕ املس٥ٞ ع٢ً ضعًٛى أطةعاٍ ايسٜعاض    2012ايهبٝطٞ  عبد ايٛاسد  )

         ٍ  َٔ ٚدٗع١ ْاعس أٚيٝعا٤ أَعٛزِٖ  فًع١ دعسؽ يًبشعٛخ ٚايدزاضعات  ايععدر ا٭ٚ

 )عدر ػاف( سصٜسإ.

      (  ايٓاغعس:  2008ٛملع١.) غعتا٤  فُٛع١ َعٔ ايبعاسجني  اإلعع٬ّ ايعسبعٞ يف عؿعس ايع

  100ايععععدر  25َسنعععص اإلَعععازات يًدزاضعععات ٚايبشعععٛخ ا٫ضعععرتاتٝذ١ٝ  ايطععع١ٓ  

 (250 -245)ؾةشات ايبشح:

  ( .رٚا ا اضعتؼداّ ٚضعا٥ٌ ا٫تؿعاٍ ا٫يهرتْٚٝع١ َٚعد٣      1414ااٝا  َطاعد  )ٖع

  اإلغباس ايرٟ ؼكك٘  زضاي١ رنتٛزاٙ غري َٓػٛز٠  داَع١ اإلَاّ قُعد بعٔ ضععٛر   

 ن١ًٝ ايدع٠ٛ ٚاإلع٬ّ  قطِ اإلع٬ّ.

       ٌايٓٝطابٛزٟ  َطًِ.  اؾاَا ايؿشٝض املطع٢ُ ؾعشٝض َطعًِ  بعريٚت  راز اؾٝع

 بريٚت + راز ا٭ ام اؾدٜد٠.
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   ( .ايؿعشا ١ املتؼؿؿع١  عُعإ: راز أضعا١َ يًٓػعس      2011افٝج  عبعد ايعسشام  )

 ٚايتٛشٜا.

 يٓةط١ٝ ٚايرتبٜٛع١ يًتًةعاش ٚايةٝعدٜٛ    ايٖٛٝب  َٓاٍ ايٖٛٝب ٚإلبساِٖٝ  ي٢ًٝ. اٯثاز ا

   ايهٜٛت.4ع٢ً ا٭طةاٍ  ف١ً ايرتب١ٝ  ايعدر

   ( .ِٖٝاإلعععع٬ّ اإلذاععععٞ ٚايتًةصٜعععْٛٞ    1979إَعععاّ  إبعععسا  )راز ايةهعععس 1   

 ايعسبٞ.

  ( .عٛمل١ ايجكا ع١ إىل ثكا ع١ ايعٛملع١  فًع١ كعرب      2002أبٛ ايهعٝبات  إرزٜظ َٔ  )ّ

 ١.ٝٔ داَع١ َٓتٛزٟ قطٓطٝٓعًِ ادتُاس ا٫تؿاٍ  تؿدز ع

  ( .رٚز ايتًةصٜععٕٛ يف تسبٝع١ ٚتجكٝعع  ا٭طةععاٍ  اجملًعع١  1992أبعٛ دعع٬ٍ  عبععد اج  )

اؾصا٥س١ٜ ي٬تؿاٍ  ف١ً  ؿ١ًٝ تؿدز عٔ َعٗد عًّٛ اإلعع٬ّ ٚا٫تؿعاٍ  ايععدر    

 .78-77  ف 8

 .ٔأبٛ ؾاحل  ػايد. عح سؿار ايةكا٥ٝات  راز ايٛط 

   ٝات ْٚاسٜعات َعاؾع١ قكعاٜا اؾسميع١ ٚا٫معساف يف      أمحد  عبد ااطعٔ  اضعرتاتٝذ

 13-11  املٛا ععل 1426/ 4/3-2ٚضععا٥ٌ اإلععع٬ّ اؾُععاٖريٟ  اـسطععّٛ  

  -ّ ٖٚععٛ ٚزقعع١ عُععٌ  يف ايٓععد٠ٚ ايعًُٝعع١ سععٍٛ اإلععع٬ّ ٚا٭َععٔ       2005/  4/

 .8داَع١ ْاٜ  يًعًّٛ ا٭١َٝٓ   ف

       ٚتستٝعب ر. قُعد بعٔ    بٔ باش  عبد ايعصٜص. فُعٛس  تعا٣ٚ َٚكعا٫ت َتٓٛعع١  مجعا

  ميهٔ ا٫ط٬س ع٢ً 399/ ف7ضعد ايػٜٛعس  إعدار ٚتٓطٝل َٛقا ابٔ باش  ز

 . http://www.binbaz.org.sa/mat/8383َٛقا ايػٝؽ زمح٘ اج زمح١ ٚاضع١: 

 

 

http://www.binbaz.org.sa/mat/8383


  السادسالعدد                                جامعة اجملمعة                     

  
 

60 
 هـ0216فر  م/ص4102ديسمرب        

   ( .أثعس تهٓٛيٛدٝعا   2010 -2009بٔ بسٜه١  عبد ايٖٛاب  ابٔ ايرتنعٞ  شٜٓعب )

اإلع٬ّ ٚا٫تؿاٍ يف ر ا عذ١ً ايت١ُٝٓ  ن١ًٝ ايعًّٛ ا٫قتؿار١ٜ ٚايتذاز١ٜ ٚعًعّٛ  

 .247/  ف07بطهس٠   ف١ً ايباسح  عدر  –ايتطٝري 

      ٕٛٝٗبعريٚت  راز ايهتعاب   4تسمج١ ايتْٛطٞ  قُد. بستٛن٫ٛت سهُعا٤ ؾع  

 ايعسبٞ.

   ايطعع١ٓ ايطارضعع١   ايطععبت    1526  ايعععدر 11دسٜععد٠ عععا  ايٝععّٛ ايهٜٛتٝعع١  ف

14/1/2012. 

  (.ًٞأضايٝب ايغصٚ ايةهسٟ   1398دسٜػ١  ع   )ايكاٖس٠  راز ا٫عتؿاّ.2   

   ( .افٜٛعع١ ايعسبٝعع١ نُععا تعهطععٗا أغععاْٞ ايةٝععدٜٛ نًٝععب      2004دعع٬ٍ  أغععسف )

ٚاْعهاضاتٗا ع٢ً قعِٝ ايػعباب  أععاخ َع٪متس اإلعع٬ّ املعاؾعس ٚافٜٛع١ ايٛطٓٝع١          

 .(95 -77 )داَع١ ايكاٖس٠.ن١ًٝ اإلع٬ّ  

  ( .اإلع٬ّ ٚايتُٓٝع١ ايػعا١ًَ     2009سذاب  قُد  )ايكعاٖس٠: راز ايةذعس   5  

 .274يًٓػس ٚايتٛشٜا  ف 

  ( .اإلععع٬ّ ٚاملٛقععٛع١ٝ يف ايكععسٕ اؿععارٟ ٚايعػععسٜٔ:    2010سذاب قُععد   )

 ز١ٜ٩ َٛقٛع١ٝ  ايكاٖس٠  راز ايةذس يًٓػس ٚايتٛشٜا.

 ١ ايؿشة١ٝ ٭ػباز اؾسمي١ يف ايؿعشا ١ املؿعس١ٜ  رزاضع١    ػكس  عبد ايعاِٝ. املعاؾ

زضعاي١ رنتعٛزاٙ     َكاز١ْ يف ق٤ٛ املُازضع١ ايؿعشة١ٝ يًؿعش  ايكَٛٝع١ ٚاؿصبٝع١       

غععري َٓػععٛز٠  داَععع١ ا٭شٖععس  نًٝعع١ ايًغعع١ ايعسبٝعع١  قطععِ ايؿععشا ١ ٚاإلععع٬ّ      

1994. 

  ( .اإلع٬ّ ٚا٭شَات  رَػل  ضًط١ً املهتب١ 1999ػكٛز  أرٜب  ).اإلع١َٝ٬ 
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   ( .ٍآثععاز ايتًةصٜععٕٛ ا٫هابٝعع١ ٚايطععًب١ٝ عًعع٢ طًبعع١ املسسًعع١ 1986ػطعاب   سٜععا  )

 اإلعدار١ٜ  ف١ً رزاضات تسب١ٜٛ.

  (.اإلع٬ّ اإلض٬َٞ زضاي١ ٖٚدف   رع٠ٛ اؿعل  ايععدر   1417زاقٞ  مسري )ٖع

 .7ف  172

  ( .ٌٝأقٓع١ ايعٛمل١ ايطبع١  ايكاٖس٠  راز غسٜب.2001زاغب  ْب  )ّ 

 (   ثكا ١ ايطةٌ بني ايتغسٜعب ٚا٭ؾعاي١     1990زشم اج  زاي  )ايسبعا :  1  

 َٓػٛزات اجملًظ ايكَٛٞ يًجكا ١ ايعسب١ٝ.

  ( .ِسععسٚب ايكععِٝ بععني اإلععع٬ّ ايغسبععٞ ٚاإلضعع٬َٞ  فًعع١  1432شعةععإ  افٝععج )

 ٔ (اإلعععع٬ٕ ايتًةصٜعععْٛٞ  2008ايسبعععاعٞ  آَٓععع١. )   -ص 1طايبٝعععإ  ايتكسٜعععس ايجعععاَ

٫ضت٬ٗنٞ: رزاض١ َطعش١ٝ يعٝٓع١ َعٔ املعساٖكني يف َدٜٓع١ إزبعد  قعدَت        ٚايطًٛى ا

ٖعععرٙ ايسضعععاي١ اضعععتهُا٫ ملتطًبعععات اؿؿعععٍٛ عًععع٢ رزدععع١ املادطعععتري يف ؽؿعععـ  

 اإلع٬ّ  ن١ًٝ اٯراب/داَع١ ايػسم ا٭ٚض  يًدزاضات ايعًٝا.

  (.دٗٛر َؿس ١ٝ ي٬زتكا٤ باإلع٬ّ ا٫قتؿعارٟ يف ايطععٛر١ٜ    2010شنٞ  سا ظ)

 .17  ف 6240قتؿار١ٜ  ايعدر ا٫

  ( .ايؿش١ ايٓةط١ٝ ٚايع٬ز ايٓةطٞ   1997شٖسإ  ساَد  )ايكاٖس٠  عا  3  

 ايهتب.

  ( .اإلععع٬ّ قععسا٠٤ يف اإلععع٬ّ املعاؾععس ٚاإلضعع٬َٞ  1998ضعععد ايععدٜٔ  قُععد  )

 .2  بريٚت  راز بريٚت ااسٚض١   2 

  ( .اإلَاّ ايبكاعٞ َٚٓٗادع٘ يف  1424ضعد  قُٛر)1تأٜٚعٌ ب٬غع١ ايكعسإٓ      ٖع  

 َهتب١ ٖٚب١.
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  ( .ايتًةصٜععٕٛ ايةكععا٥ٞ ايعسبععٞ  ايكععاٖس٠  ايععداز املؿععس١ٜ     2008غععاٖني  ٖبعع١  )

 ايًبٓا١ْٝ.

     عباع  إبساِٖٝ. زضاي١ َادطتري بعٓٛإ: ايتًةصٜٕٛ اؾصا٥عسٟ ٚاجملتُعا  قعدَت يف

 َعٗد عًِ ا٫دتُاس ظاَع١ اؾصا٥س.

 ٓٛإ: ايتًةصٜٕٛ اؾصا٥عسٟ ٚاجملتُعا  قعدَت يف    عباع  إبساِٖٝ. زضاي١ َادطتري بع

 َعٗد عًِ ا٫دتُاس ظاَع١ اؾصا٥س.

 ( .اإلعع٬ّ اؾدٜعد: تطعٛز ا٭را٤    2011عبد ايسشام  اْتؿاز  ٚايطاَٛى  ؾةد )

 ٚايٛض١ًٝ ٚايٛ ٝة١ٝ  بغدار ايداز اؾاَع١ٝ يًطباع١ ٚايٓػس.

  ( .ٜٔايتًةصٜٕٛ ٚايؿش١ ايٓةط١ٝ ي2000ًعط١ٝ  عص ايد  )    ٌايكعاٖس٠   1طةع  

 عا  ايهتب.

 (  اإلع٬ْعععععات ايتًةصْٜٛٝععععع١ ٚثكا ععععع١ ايطةعععععٌ    2001غعععععصاٍ  إٜٓعععععاع )1  

 اإلضهٓدز١ٜ  راز اؾاَع١ اؾدٜد٠ يًٓػس..

 (   رزاض١ َٓػٛز٠ بعٓعٛإ: ايؿعشا ١ ا٫قتؿعار١ٜ اإلَازاتٝع١      2009قريا   قُد )

١َ  فًعع١ داَععع١ ايػععازق١ بعني ايكععغٛ  املٗٓٝعع١ ٚايتٓاُٝٝع١ ٚؼععدٜات ايتُٓٝعع١ املطعتدا   

   ايػازق1.١( ايعدر6يًعًّٛ اإلْطا١ْٝ ٚا٫دتُاع١ٝ  )

  ( .َبار٨ ؼسٜس ا٭ػباز  تسمج١: أرٜعب ػكعٛز    2000َاندٚغاٍ  نٛزتٝظ  )

 رَػل  املهتب١ اإلع١َٝ٬.

  ٖع 1423  زدب 112ف١ً ا٭ضس٠ ايعدر 

  (273/ ف  44ف١ً اؾاَع١ اإلض١َٝ٬ باملد١ٜٓ املٓٛز٠  )ز. 

  (  املٛضعٛع١ ايعسبٝع١ ايعاملٝع١  اؾعص٤ ايطعابا        1997فُٛع١ َٔ امل٪يةني  )1  

 ايسٜاض  َ٪ضط١ أعُاٍ املٛضٛع١.
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 ( .ِرٚز اإلعععع٬ّ يف ؼكٝعععل ايتُٓٝععع١ ٚايتهاَعععٌ  2004ااُعععٛر  مجعععاٍ اؾاضععع  )

ا٫قتؿعععارٟ ايعسبعععٞ  داَعععع١ رَػعععل  فًععع١ داَعععع١ رَػعععل يًعًعععّٛ ا٫قتؿعععار١ٜ  

ٞ  ايععدر  - ٤٠اجملًعد   –ٚايكا١ْْٝٛ -254 ايبشعح  ؾعةشات )  ٤٠٠٢ -ايجعاْ

267). 

  (  َؿداق١ٝ ٚضا٥ٌ اإلع٬ّ نُا تساٖا ايٓؼبع١ يف َؿعس    2003ٖٜٛدا. )  َؿطة٢

 .21اجمل١ً املؿس١ٜ يبشٛخ اإلع٬ّ  ايعدر

         َعع٪متس اإلععع٬ّ املعاؾععس ٚافٜٛعع١ ايٛطٓٝعع١  َعع٪متس ْاُتعع٘ نًٝعع١ اإلععع٬ّ  داَععع١

 ّ.2004ض١ٓ َاٜٛ  6-4ايكاٖس٠  يف ايةرت٠ 

  ( .أثس ٚضا٥ٌ اإلع٬ّ ع٢ً ايطةٌ   1990ٖٓدٟ  ؾاحل  )ّعُإ  سكٛم 1  

 ايتأيٝ  ٚايٓػس قةٛ ١ يًُ٪ي .

 

 

 Groupe de chercheurs: Information financiere et collectives locales- 1 er Edition 

aulin imprimeur dunod Paris France 1994-p 50. 

 The World Bank:2002:"The Right to Tell: The Role of Mass Media in Economic 

Development" Washington D. C (On Line ): available:.www.wds.worldbank.org/  

P1. 

 University of North Carolina at Chapel Hill Fogarty: Brian J. (2004)" 
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Abstract  
This research criticizes unrestrained media in society in the light of the Islamic 
concepts of life and universe. It aims to turn the unrestrained media into a 
responsible institution which takes into account the interests of the society. 
The research consists of eight parts. The first part deals with the  destruction of the 
proper thought caused by the unrestrained media. The second part highlights how 
the unrestrained media contributes in the spread of debauchery in society and doesn't 
enforce piety of the human soul. The third part discusses the social abuses of the 
unrestrained media. The fourth part addresses the role of the uncontrolled media in 
the deterioration of the political situations of the nation. The fifth part focuses on the 
degradation of Islamic economics caused by the media in question. The sixth part 
expresses the •account the quality and development measures to get rid of the 
unrestrained media. The seventh part indicates the  absence of the useful organized 
entertainment programs which are vital to achieve the disposal of the uncontrolled 
media. The eighth part discussed the media indifference toward the overall 
development of the nation to follow the orders of Allah and His prohibitions. If the 
nation is encouraged by the media to act according to the Islamic principles, only 
then it will achieve the targeted types of developments in question. 
 
Keywords: Media, Islamic theology, the human soul development, social development, 
political. 
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ٜؿٗس ايعامل ا ايعًّط اذتايٞ تطٛضات ع١ًُٝ ٚتهٓٛيٛد١ٝ ٚثكاف١ٝ ٖا١ً٥ ا ؾت٢ 

َٝازٜٔ اذتٝا٠ اإلْػا١ْٝ  ٚع٢ً اإلْػإ إٔ ًِٜ بٗةا  ٜٚتعةطف عًٝٗةا َةٔ أدةٌ تهٝٝ ٗةا       

 ٘ األَةط ايةصٟ ٜػةتسعٞ إىل َٛانبة١ ايتطةٛضات        ٚتطٜٛطٖا يتتٓاغ  َع أٖساف٘ ٚساداتة

َٚةٔ املؤنةس إٔ   (Barnett,  et.  al, 2005اجملتُعةات اذتسٜجة١  ٚايتػةٝريات املتحسكة١ ا   

ٚمبةا إٔ تكةسّ اجملتُةع     فٝ٘  ٚتؤثط ب٘ تتأثط ايعامل ٖصا أْا١ُ َٔ دع٤ ٖٞ ايرتب١ٜٛ املؤغػ١

اعةط عًة٢   املعمب َٗٛٗةا   ايرتبٝة١ ٚتطٛضٙ َطٖٕٛ بٓذاح ايرتب١ٝ فٝ٘; فكس أعةب  ٜٓاةط إىل   

أغاغًٝا ا إسساخ ايتػٝري ا ؾةت٢ زتةاالت اذتٝةا٠. ٚا     أْٗا ع١ًُٝ تػٝري  باعتباضٖا عاًَح

 املؤغػةات  ا ايكٝةازات  ض٤ٛ ٖصٙ ايتشةسٜات ٚايتػةٝريات تةعزاز املػةؤٚي١ٝ املًكةا٠ عًة٢      

ٔ  املطس١ً ٖصٙ تتطًب٘ َا بػب  ٚشيو إسساخ ايتػٝري  عٔ املػؤٚي١ باعتباضٖا ايرتب١ٜٛ  َة

 اية   ايػةطٜع١  ٚايتطةٛضات  يةتػريات ا ملٛانب١ أعُاٍ املؤغػات  ٝع ٜؿٌُ غطٜع تػٝري

(.2009ايػبٝعٞ  اذتايٞ ) عًّطْا بٗا ٜتُٝع

َسخحتة٘   ٚمتٝةع  فٝة٘   اإلزاض١ٜ ايع١ًُٝ متٝع إىل ٜعع٣ إٔ ميهٔ ْااّ أٟ متٝع ٚمبا إٔ

ِ  ٚعًة٢  ٚفاعًٝة١   به ا١ٜ َٚػؤٚيٝاتٗا سكٛقٗا َعاٜؿ١ َٔ ٚمتهٝٓٗا ايبؿط١ٜ  َةٔ   ايةطغ

ايبةاسج    بة   إ اعةاً  ٖٓةاى  إٔ إالَّ املسضغة١;  ا نافة١  ١ايتعًُٝٝة  ايع١ًُٝ َسخحت أ١ُٖٝ

عًةة٢ سادةة١ املؤغػةةات ايرتبٜٛةة١ إىل ْٛعٝةة١ َعٝٓةة١ َةةٔ ايكٝةةازات ايرتبٜٛةة١ ا  ايعًُٝةةات   

 املةسٜط   بٗا ٜسٜطٖا اي  بايهٝ ١ٝ املسضغ١ٝ اإلزاض٠ صتاح ٜطتبُطاإلزاض١ٜ. َٚٔ ٖصا املٓطًل 

 تٓ ٝةةِصٙ َةةسخًح أغاغةةًٝا ٜعةةٍٛ عًٝةة٘ ا  اعتبةةاض مياضغةة٘  ايكٝةةازٟ ايةةصٟ ٚباألغةةًٛ 

اآلخةطٜٔ    أَاّ ًَُٛؽ ٚاقع األٖساف إىل تط ١ ٚعٔ ايتع١ًُٝٝ  ٚايةاَر ػٝاغاِتيا

 ضفٝع١ مبػتٜٛات املسٜط ٜتش٢ً إٔ شيو ٜٚؤثط تأثريًا َباؾطًا ا شتطدات املسضغ١. ٜٚتطً 

 ايػة١ًُٝ   عكحْٝة١ اإلزاضٜة١ اي  األغةؼ  َع تٓػذِ مماضغات٘ ٚإٔ ايػًٛى األخحقٞ  َٔ
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(.2011; ايعػاف ٚايًّطاٜط٠  2012اي ًػ ١ ايرتب١ٜٛ ايكٛمي١ )عابسٜٔ ٚآخطٕٚ  َٚع

 اذتسٜج١ ٚاملٓاٖر ايٓاطٜاتَٔ عسز يتطبٝل ًاخًّب زتااًلْٚاطًا ألٕ ايكٝاز٠ اإلزاض١ٜ تعتة

 ايؿدًّة١ٝ غةًٛى  أثةط  ٚحتًٌٝ َعادت١ إىل َؤخطًا ايسضاغات اجتٗت يصا  ٠اإلزاض عًِ ا

ٌ  اإلزاضٟ َٚٓٗذٗةا  ايكٝازٜة١  ٙ  ٚأعةبشت  املؤغػةات   زاخة ٌ  املعادتة١  ٖةص  َةع  ٚايتعاَة

 اإلزاض١ٜ ايكٝاز١ٜ ايؿد١ًّٝ َهْٛات مبطادع١ تٗتِ يإلزاض٠ اإلْػاْٞ ٚايطابعايػًٛنٝات

ِ  . ٚعًة٢ (2009)ايعتةٝ،   ٔ  ايةطغ ٔ  ايعسٜةس  ات ةام  َة  عًة٢  ٚايساضغة   ايبةاسج  َة

ٞ  َٓٗةا  عً  َا إٔ إال ٚاي عاي١ ايهف٤ ايكٝاز٠ اغرتاتٝذٝات  ايٛقةت  ا ال ًّٜةً   باملاضة

ٌ  ا أٚ اذتاضةط  ٚعًة٢ ايًّةعٝس ايرتبةٟٛ األضزْةٞ  تطةُٓت      (Michael, 2008).املػةتكب

ٚظاض٠ ايرتبٝةة١ ٚايتعًةةِٝ األضزْٝةة١ إىل  األٖةةساف ايعاَةة١ يًرتبٝةة١ ٚتٛدٗاتٗةةا املػةةتكب١ًٝ ا   

 ٛ ٜات٘ املدتً ةة١  َةةع تطنٝةةع ايػةةعٞ يتأعةةٌٝ إزاض٠ تطبٜٛةة١ فاعًةة١ يًٓاةةاّ ايرتبةةٟٛ ا َػةةت

خاص عًة٢ ت عٝةٌ اإلزاض٠ املسضغة١ٝ. نُةا ٚتطةُٓت زتةاالت ايػٝاغةات االغةرتاتٝذ١ٝ         

يًُٛاضز ايبؿط١ٜ ع٢ً زعةِ املةساضؽ مبةسٜطٜٔ َةؤًٖ  ا زتةاٍ اإلزاض٠ املسضغة١ٝ بتكةسِٜ        

بطاَر يًت١ُٝٓ امل١ٝٓٗ املػتسا١َ  ٚاعتُاز أغؼ ٚمماضغات قا١ُ٥ ع٢ً إٔ املسضغ١ ٚسةس٠  

ٚعًٝة٘ فة ٕ ايب٦ٝة١ ايرتبٜٛة١     (. 2010 ٚايتعًةِٝ األضزْٝة١    ايرتبٝة١  غاغة١ٝ يًتطةٜٛط)ٚظاض٠  أ

َةةٔ أٖةةِ أنجةط استٝادةةًا أل ةةاد قٝازٜةة١ دسٜةةس٠ إبساعٝةة١; سٝةةح تعتةةة ايكٝةةاز٠ ايتشًٜٛٝةة١ 

َ اِٖٝ ايكٝاز٠ خًّٛعة١ٝ َٚح٥ُة١ يًتطةٜٛط ايرتبةٟٛ ٚالغةُٝا ا املؤغػةات ايرتبٜٛة١         

  األ اد اي  أفطظٖا ايتكسّ ايعًُٞ ٚايتطةٛض ايةتك   ٚاية     َٔ أِٖ ٚأْػنُا ٚتعتة 

ظٗةةطت سةةسٜجًا ا زتةةاٍ ايكٝةةاز٠ عًةة٢ ٜةةس عةةامل ايتةةاضٜذ ٚايػٝاغةة١ األَطٜهةةٞ بريْةةع           

(Burns)  سٝةح ٜكةةّٛ ٖةةصا األغةةًٛ  عًةة٢ أغةةاؽ ٚدةةٛز عحقةة١ َؿةةرتن١ بةة  ايكا٥ةةس  

 إٔايتشًٜٛٝةة١ ا  إىل ستتةة٣ٛ ايكٝةةاز٠ (Burns)بريْةةع  ٜٚؿةةري(2010ٚايتةةابع )خًةةف  

 ٍ ِ      تػةريات  إسةساخ  إىل ايٛعةٛ ِ ا ا غةًٛى ايعةاًَ  َةٔ خةحٍ ايةتشه  غةًٛنٝاتٗ
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ٕ   ٚقٓاعةاتِٗ   ِ   سٝةح تهةٛ ٞ  غةًٛنٝاتِٗ ٚأفعةاهل أَةا قٓاعةاتِٗ ٖةٞ    ايتةابع   املةتػري  ٖة

املتػري املػتكٌ املطاز زضاغت٘ ٚحتًًٝة٘ ٚايةتشهِ بة٘  َٚةٔ ثةِ ٜةتِ تػةري ايػةًٛى ٚإزاَتة٘          

ٙ    يتشكٝل األٖساف  ; (Sorenson  and Goethals, 2006)  ٖٚصا ٖٛ َعٓة٢ ايتشٜٛةٌ بٓاةط

ايتشًٜٛٞ ٜتُٝع مبكسضت٘ ايعاي١ٝ ا قٝاز٠ املؤغػ١ ملٛادٗة١ ايتشةسٜات ٚايتطةٛضات     فايكا٥س

اذتسٜج١ َٔ خحٍ ايتأثري ا غًٛنٝات املطؤٚغ  ٚتُٓٝة١ قةسضاتِٗ اإلبساعٝة١ عةٔ  طٜةل      

  ايعاظَٞ) اي  تٛادِٗٗ املؿانٌ ٚايًّعٛباتفت  اجملاٍ هلِ ٚتؿذعِٗ ع٢ً َٛاد١ٗ 

 ٜةٛفط ست ةعات  (  بةإٔ ايكا٥ةس ايتشةًٜٛٞ    2012خط٣ شنط ايػعايةٞ ) أ(. َٚٔ د١ٗ 2006

ِ  غٝاز٠ ٚتٓؿط املع١ٜٛٓ ايطٚح تطفع ألتباع٘ اعتٝاز١ٜ غري ِ  ٚتةجري  ايكةٝ ٛ  ت هريٖة  إجيةاز  ضتة

ِ  اية   يًُؿةهحت  ٚإبساعٝة١  دسٜةس٠  َعادتةات   ٜٚؿةعط  اهلِ أعُة  تٓ ٝةص  أثٓةا٤  تةٛادٗٗ

 ٕ ّ  ٚاإلعذةا   ٚايةٛال٤  بايجكة١  املطؤٚغةٛ  حت ٝةع  ٜػةتطٝع  ٚايكا٥ةس  يكا٥ةسِٖ   ٚاالسةرتا

ٙ  ٚنةصيو  ٚاألغاغة١ٝ   املُٗة١  األَةٛض  جتاٙ اْتباِٖٗ بتٓؿٝط َطؤٚغٝ٘ ِ  قُٝة١  جتةا  عًُةٗ

ِ  َهًُة١  املؤغػة١  أٖساف إٔ باعتباض َٚهاْت٘ ميهةٔ   ٚتأغٝػةًا عًة٢ َةا غةبل      .ألٖةسافٗ

ٔ  ٚاضةش١  ضؤ١ٜ يسٜ٘ قٝازٟ  ط تش١ًٜٝٛايكٝاز٠ اي ايكٍٛ إٔ ٌ  عة  ستةسز٠  ٚأٖةساف  املػةتكب

ٌ   ١ًٜٛ ضؤ١ٜ بًٛض٠ ا ع٢ً املؿاضن١ املطؤٚغ  ٜؿذع ٚٚاضش١  أٖةساف  ٚحتسٜةس  األدة

 اإلزاضٜة١  ٚايتُٓٝة١  ٚايتطةٜٛط  إسةساخ ايتػةٝري   إىل ٜٚػةع٢  يًُؤغػة١   ٚاقعٝة١  ٚاضةش١ 

ِ  َٔ  متهٔ َط١ْ قٝاز١ٜ ٚأغايٝ  أْا١ًُ ٜٚتب٢ٓ باغتُطاض  ايتطةٛضات  َةع  ايتهٝف ٚايتةأقً

ٌ  فطم ايعٌُ  ٚبٓا٤ املٓاِ ادتُاعٞ بايعٌُ ٜٚٗتِ املعاعط٠  ايعامل١ٝ ٚايتػٝريات  ٜٚعُة

 بة  املػةتٜٛات   ٚاملؿةاضن١  ايبّٓةا٤  ٚاذتٛاض ايت اِٖ ع٢ً تكّٛ عش١ٝ إزاض١ٜ ب١٦ٝ إجياز ع٢ً

مماضغة١ ايكٝةاز٠    ٚاقعٚعًٝ٘ فكس أتت ٖصٙ ايسضاغ١ بٗسف ايهؿف عٔ  . ٝعٗا اإلزاض١ٜ

َةٔ   عُإا ستافا١ ايعاع١ُ  األضز١ْٝايتش١ًٜٝٛ يس٣ َسٜطٟ املساضؽ ايجا١ْٜٛ اذته١َٝٛ 

 . ُِٝٗٚد١ٗ ْاط َعً
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 نةجري٠  َةتػريات   ة١  ٚجتتاسٗةا   حتسٜات َٚػتكبًٗا ساضطٖا ا املسضغ١ تٛاد٘

ٞ  ضٖاٚأزٚا فًػ تٗا ا تػري إىل أزت ٚتٛتطات عُٝك١;  أزٚاض ا تػةري  ٚأٖسافٗا  ٚبايتةاي

 ٚايًةٛا٥   األْا١ُ َٓ ص يًتػٝري  َٚٔ ٚقا٥س َطٛض إىل يًعٌُ فُٔ َػري املسضغ١  َسٜط

ٌ  َٝػط ٚايتعًُٝات إىل ٔ  ٚزاعةِ   َٚػةٗ ِ  َطؾةس  إىل األٚاَةط  ًّٜةسض  ض٥ةٝؼ  َٚة  ٚزاعة

ٔ  ايرتبٜٛة١   ايعًُٝة١  تطةٜٛط  ٜػِٗ ا تطبٟٛ ٚخبري َٚٛد٘  اس عة  قا٥ةس  إىل إزاضٟ َٚة

 ٜٚطفع زافعٝتِٗ َٔ ٜٚعٜس ايكٝاز٠ ا ٜٚؿطنِٗ ا ايعاًَ  ايجك١ ٜٚعضع ٜؤثط ٚحي ع ضؤ١ٜ

فطزٜةًا خاعةًا    اٖتُاًَا املسضغ١ ا عطٛ نٌ اإلبساع ٚميٓ  ع٢ً ٜٚؿذعِٗ َعٜٓٛاتِٗ َٔ

 ٞ ِ  يًّٝةٓع ٘ ٚاستٝادة ٘ باٖتُاَة  ٜٚطتكة ٘  ; َةا ٔقةاز٠ آخةطٜ   َةٓٗ ٙ  جيعًة  قا٥ةساً  األزٚاض بٗةص

ِ  حتًٜٛٝةاً  ٌ  ا ٜػةٗ ٔ  عٓاعةطٖا  جبُٝةع  املسضغة١  حتٜٛة ٍ  َة ٍ  سةا ٌ  إىل سةا  تتُاؾة٢  أفطة

٘  ايرتبٟٛ قٝاز٠ ايكا٥س ع٢ً ايػٌٗ َٔ ٚبٓا٤ً ع٢ً شيو ف ٕ .ايعًّط َٚتطًبات  ا َسضغةت

 أٚ ستًٝة١  رياتَةتػ  ٚعةسّ ٚدةٛز   ٚايجبةات  طاض االغةتك  ساي١ ٚا ٚايطنٛز  س٤ٚاهل ساي١

ٍ  ب تًّة  عٓةسَا  أَةا  َةتػري٠   ب٦ٝة١  ٚدةٛز  ت ةط   عاملٝة١   َػةتكط٠   ٚغةري  َةتػري٠  األسةٛا

 نبري٠  ٚست١ًٝ عامل١ٝ تاَٚتػري حتسٜات أَاّ ١ٝاملسضغ ايب١٦ٝٚتًّب   ٚاياطٚف َتطٛض٠ 

٘  تػةٝري  إىل حيتةاز  ايكا٥ةس  ف ٕ ٟ   َٛق ة ٘  ٚأغةًٛب٘ ايكٝةاز ٟ  بأغةًٛ   ٚاغةتبساي  أنجةط  تطةٛض

ا  ايب٦ٝة١   األسةساخ  زتطٜةات  عًة٢  ايػةٝطط٠  ٜ كةس  ال ستة٢  ايتػةٝري   عًة٢  قبةاالً ٕٚا َطْٚة١ 

 أ١ُٖٝبؾعطت ايباسج١  َٚٔ ٖٓا .اإلزاضٟ ايتٓاِٝ أٖساف حتكٝل ٜػتطٝع ٚست٢ ايرتب١ٜٛ 

 ايتش١ًٜٝٛ ايكٝاز٠ مماضغ١ ٚاقع ملعطف١ ساد١ ٚدٛز ا تتُجٌ ٚاي ايسضاغ١   ٖصٙ َؿه١ً

األضز١ْٝ ا ستافا١ ايعاعة١ُ األضزْٝة١ نُةا ٜطاٖةا      اذته١َٝٛ ايجا١ْٜٛ املساضؽ َسٜطٟ يس٣

ٚشيو َٔ خحٍ اإلداب١ عٔ أغ١ً٦ ايسضاغ١ ايتاي١ٝ:. َُِٖٛعً
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َا َػت٣ٛ مماضغ١ ايكٝاز٠ ايتش١ًٜٝٛ يس٣ َةسٜطٟ املةساضؽ ايجاْٜٛة١ اذتهَٛٝة١      .1

 ؟ األضز١ْٝ ا ستافا١ ايعاع١ُ عُإ نُا ٜطاٖا َعًُِٖٛ

َا أ١ُٖٝ مماضغة١ ايكٝةاز٠ ايتشًٜٛٝة١ يةس٣ َةسٜطٟ املةساضؽ ايجاْٜٛة١ اذتهَٛٝة١          .2

 ؟  ستافا١ ايعاع١ُ  عُإ نُا ٜطاٖا َعًُِٖٛاألضز١ْٝ ا

ا تكسٜطات  α) 0.05=)ٌٖ تٛدس فطٚم شات زالي١ إسًّا١ٝ٥ مبػت٣ٛ ايسالي١   .3

عٝٓةة١ ايسضاغةة١ عًةة٢ َػةةت٣ٛ مماضغةة١ ايكٝةةاز٠ ايتشًٜٛٝةة١ يةةس٣ َةةسٜطٟ املةةساضؽ ايجاْٜٛةة١   

تعًةِٝ   ادتةٓؼ  ٚخةة٠ اي  اذته١َٝٛ األضز١ْٝ ا ستافا١ ايعاع١ُ عُةإ تعةع٣ ملةتػريات    

 ٚاملؤٌٖ ايعًُٞ؟

ا تكسٜطات  α) (0,05=ٌٖ تٛدس فطٚم شات زالي١ إسًّا١ٝ٥ مبػت٣ٛ ايسالي١   .4

عٝٓةة١ ايسضاغةة١ عًةة٢ أُٖٝةة١ مماضغةة١ ايكٝةةاز٠ ايتشًٜٛٝةة١ يةةس٣ َةةسٜطٟ املةةساضؽ ايجاْٜٛةة١      

ادتةٓؼ  ٚخةة٠ ايتعًةِٝ     اذته١َٝٛ األضز١ْٝ ا ستافا١ ايعاع١ُ عُةإ تعةع٣ ملةتػريات    

 ٞ؟ٚاملؤٌٖ ايعًُ

 

 تٗسف ايسضاغ١  اذتاي١ٝ إىل:

ايهؿف عٔ َػت٣ٛ مماضغ١ ايكٝةاز٠ ايتشًٜٛٝة١ يةس٣ َةسٜطٟ املةساضؽ ايجاْٜٛة١        - 

 نُا ٜطاٖا َعًُِٖٛ. عُإا ستافا١ ايعاع١ُ  األضز١ْٝاذته١َٝٛ 

 بٝإ أ١ُٖٝ مماضغة١ ايكٝةاز٠ ايتشًٜٛٝة١ يةس٣ َةسٜطٟ املةساضؽ ايجاْٜٛة١ اذتهَٛٝة١         -

ادتةةٓؼ  نُةةا ٜطاٖةةا  َعًُةةِٖٛ  ٚأثةةط َةةتػريات  عُةةإ  ا ستافاةة١ ايعاعةة١ُ  األضزْٝةة١

ٚخة٠ ايتعًِٝ  ٚاملؤٌٖ ايعًُٞ ع٢ً شيو.
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ٌ  ايٛاضة   خةحٍ: األثةط   َٔ أُٖٝتٗا ايسضاغ١ ٖصٙ تهتػ  ٔ  املتشًّة ٍ  َة  خةح

ِ  تطبٝةل  ٌ  ا ايتشًٜٛٝة١  ايكٝةاز٠  َ ةاٖٝ ٟ  زٟايكٝةا  األزا٤ تطةٜٛط  َػةتكب   املةساضؽ  ملةسٜط

ٔ  ٚايتذسٜةس   األضزْٝة١  اذتهَٛٝة١  ٍ  َة ٔ  االغةت از٠  خةح ِ  َة  ايتشًٜٛٝة١  ايكٝةاز٠  َ ةاٖٝ

ٟ  مماضغةات  يتُٓٝة١  ٚتٛظٝ ٗا  ضاتِٗ  ٚاالغةت از٠ َةٔ   كةس مب ٚاالضتكةا٤  املةساضؽ   َةسٜط

يحْتكةةاٍ َةةٔ ايطةةطم ايتكًٝسٜةة١ ا اإلزاض٠ إىل  ةةطم أخةةط٣     ايتشًٜٛٝةة١َ ٗةةّٛ ايكٝةةاز٠  

ايهؿةةف عةةٔ أثةةط نةةٌ َةةٔ ادتةةٓؼ  ٚخةةة٠   اذتةةايٞ  ٚ ايعًّةةططًبةةات تتُاؾةة٢ َةةع َت

ايتعًِٝ  ٚاملؤٌٖ ايعًُٞ ا تكسٜطات املعًُة  ا ٚاقةع مماضغة١ ايكٝةاز٠ ايتشًٜٛٝة١ يةس٣       

ايعطبٝة١   ايرتبٜٛة١  املهتب١ َسٜطٟ املساضؽ اذته١َٝٛ ا ستافا١ ايعاع١ُ. باإلضاف١ إىل إثطا٤

   ٛ نُةا ٜٚتٛقةع إٔ   .ًٜٝة١ ٚضبطٗةا مبةتػريات دسٜةس٠    مباز٠ َتٓٛع١ سةٍٛ َ ٗةّٛ ايكٝةاز٠ ايتش

 اي  ايتع١ًُٝٝ املسٜطٜات َسٜطٚ  ٚعاّ بؿهٌ املساضؽ ايسضاغ١: َسٜطٚ َٔ ٖصٙ ٜػت ٝس

 ٚايساضغٕٛ ا ايباسجٕٛٚ ايرتبٜٕٛٛ  ؿطفٕٛ  ٚاملاملساضؽ َسٜطٟ مماضغات إزاضًٜا تتابع

.خاص بؿهٌ اإلزاض٠ املسضغ١ٝ ٚايكٝاز٠ زتاٍ

تكتًّةط   ١  سٝةح  املهاْٝة هلصٙ ايسضاغ١; َٓٗةا اذتةسٚز    تٛدس زتُٛع١ َٔ اذتسٚز

  املةساضؽ ايجاْٜٛة١ اذتهَٛٝة١ األضزْٝة١ ا ستافاة١ ايعاعة١ُ )عُةإ(       ٖصٙ ايسضاغة١ عًة٢   

 ا ايعةاًَ   املعًُة   اغةتذابات تكتًّةط ٖةصٙ ايسضاغة١ عًة٢     ١  سٝةح  ايبؿةطٜ  سٚزٚاذت

  ايعَاْٝة١  اذتةسٚز   ٚزْٝة١ ا ستافاة١ ايعاعة١ُ )عُةإ(    اذتهَٛٝة١ األض  املساضؽ ايجاْٜٛة١ 

 .2013/2014 مت إدطا٤ ايسضاغ١ ا ايعاّ ايسضاغٞ سٝح 
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 ٚعة ات  ٚأغػٗا  ٚأبعازٖا  ايتش١ًٜٝٛ  ايكٝاز٠ َ ّٗٛ ايٓاطٟ اإل اض ٜتطُٔ

 .ايتشًٜٛٞ ايكا٥س

 ٖٓةا  فايعحقة١  املؤغػ١  أضتا٤ نٌ ا األفطاز َػاعس٠ ع٢ً ايتش١ًٜٝٛ ايكٝاز٠ تطنع

ٌ  َػع٣ شٟ تػٝري إسساخ األغاغٞ ٖسفٗا َتبازي١ ٚفعاي١ عحق١ ٌ  اٖتُاَةات  ميجة ٔ  نة  َة

 عاّبة خحص ٚايتة   تعتٓكٗةا  ٚاضةش١  بطؤٜة١  تتُتع اي  ايكٝاز٠ تًو ٗٞاع; فٚاألتب ايكاز٠

 قةس  اية   ٚايتطًعةات  األفهةاض  بطةطح  ٜتكسّ إٔ ايكا٥س ٜػتطٝع .يآلخطٜٔ بٓذاح ٚتػٛقٗا

 ايكا٥ةس  ال ٜرتزز ٚايتطًعات األسحّ تًو ا اآلخطٜٔ ٜٚؿاضى يآلخطٜٔ. سٚ ناألسحّتب

ٌ  ا يًتطةش١ٝ  ٚاالغةتعساز  املدا ط ٚاختاش ايتكًٝس١ٜ ٖصٙ األ ط ا ايتشًٜٛٞ  حتكٝةل  غةبٝ

 (Burnsبريْع) تعطف عٓس(. فايكٝاز٠ ايتش١ًٜٝٛ 2009ٚايطؤ٣ )زضٜٚـ   ايتطًعات تًو

ٔ   ةط "ايٓاط١ٜ:  عاس  ٔ  ايكا٥ةس  ٜػةع٢  يكٝةاز٠ ا َة ٘  َة  ايةسٚافع  ايٛعةٍٛ إىل  إىل خحية

ٌ  ثِ ي٘  ايتابع  زااألفط يس٣ ٚايااٖط٠ ايها١َٓ ٚاغةتجُاض   سادةاتِٗ   إؾةباع  عًة٢  ٜعُة

 (. ٜٚعطفٗةا َةريا  6  2006ايعتةٝ،   ( َكًّةٛز   تػةٝري  حتكٝةل  بٗةسف   اقةاتِٗ   أقًّة٢ 

(Murphy, 2005,131) :املػةتكب١ًٝ  ١ٚضؤٜة١ املؤغػة   ضغةاي١  إًّٜاٍ ع٢ً ايكا٥س  قسض٠ بأْٗا 

 ثكة١  ٚبٓا٤ ١عايٝ أخحق١ٝ غًٛنٝات ٚقسضت٘ ع٢ً حت ٝع ايتابعٝ  ٚايٛعٍٛ إىل بٛضٛح 

 اي  ايكٝاز٠ :بأْٗا(Conger,2002, 47) نٛصتط  . ٚعطفٗاٖساف املؤغػ١ أ يتشكٝل ٚاسرتاّ

ِ  تتذاٚظ ٌ  اذتةٛافع  تكةسٜ ٘   األزا٤ َكابة فهطٜةًا   ٚتؿةذٝع املطؤٚغة    تطةٜٛط  إىل املطغةٛ  بة

ِ  ٚحتٌٜٛ ٚابساعًٝا ٕ  ايصاتٝة١  اٖتُاَةاتٗ ٔ  دةع٤  يتهةٛ ٚقةس  ةٛض بةاؽ    املؤغػة١.   ضغةاي١  َة

  Multifactor Leadership"غةتبا١ْ َتعةسز٠ ايعٓاعةط   ا Bass and Avolio,1994))ٚأفٛيٝةٛ  

Questionnaire"    ٚقةةس بٓٝةةت عًةة٢ ْاطٜةة١ إٔ ايكٝةةاز٠ ايتشًٜٛٝةة١ تطةةُٓت أضبعةة١ أبعةةاز  

اسج  ٚامل هةةةطٜٔ ٚضبطٖٛةةةا مبةةةتػريات َتعةةةسز٠  َٚةةةٔ ٖةةةصٙ نةةةجري َةةةٔ ايبةةة ٗااغةةةتدسَ



     العدد السادس                                             جامعة اجملمعة                         

 

  
 

73 
                              هـ0216م/صفر  4102ديسمرب  

  ٚ)ايتًباْٞ ٚآخطٕٚ  (Kendra, 2013)ٚنٓسضا   (Nienke, 2010) ْٝٓها ايسضاغات زضاغ١

ٚميهٔ إجياظٖا ناآلتٞ: (2013

ا٥ةةةس زٚض ضٜةةةازٟ ٜٚهةةةٕٛ َجةةةااًل ٜ شتةةةصٟ بةةة٘ عٓةةةس . ايتةةةأثري املجةةةايٞ: ٜكةةةسّ ايك1

  ٛ ٛ  َٕطؤٚغةةٝ٘  ألٕ ايتةةابع  حيرتَةة ٌ   َٕةةسٜطِٖ ٚحيةةاٚي . تكًٝةةس نةةٌ َجايٝاتةة٘ ا ايعُةة

ٔ  املدةا ط  ا املؿةاضن١  شيةو  ٜٚتطًة   ٌ  َة ِ  ايكا٥ةس   قبة قبةٌ   ايتةابع   استٝادةات  ٚتكةسٜ

 . أخحقٞ  ابع شات بتًّطفات ٚايكٝاّ  يًكا٥س ايؿد١ًّٝ االستٝادات

تش ٝع املًِٗ: ٜهٕٛ عٓس ايكا٥س ضؤٜة١ ٚاضةش١ ٜكةسض عًة٢ ْكًةٗا ملطؤٚغةٝ٘.       . اي2

ٜٚهٕٛ يسٜ٘ ايكسض٠ عًةٞ َػةاعس٠ َطؤٚغةٝ٘ بتذطبة١ ْ ةؼ اذتُاغة١ ٚايؿةػف يتشكٝةل         

 .اي طٜل ضٚح أٖساف ايعٌُ  ٚاغتجاض٠

. االغتجاض٠ اي هط١ٜ: ٜٗتِ ايكا٥س ايتشًٜٛٞ باإلبساع ناٖتُاَة٘ بايٛضةع اذتةايٞ    3

َطؤٚغةٝ٘ عًةٞ انتؿةاف  ةطم ٚفةطص دسٜةس٠ إلصتةاظ املُٗة١ املطًٛبة١           يًعٌُ ٜٚؿةذع 

 ٚارتحق١. ادتسٜس٠ ايُٓاشز َِٓٗ  ٚزعِ

. االعتبةةاضات اي طزٜةة١: ٜةةٛفط ايكا٥ةةس ايتشةةًٜٛٞ ايةةسعِ ٚايتؿةةذٝع ي ؾةةداص  4

  طا٤.ٚاال ايتكسٜط إغرتاتٝذٝات تب   خحٍ ايتابع  يًُؤغػ١ َٔ

 ٜتبةةع بةةإٔ( 2010) ايؿةةُطاْٞغةةؼ عٓةةس ٚتٓطًةةل ايكٝةةاز٠ ايتشًٜٛٝةة١ َةةٔ عةةس٠ أ

ٟ  فِٝٗ  ٚاي ةطز  ٜؤثط ايصٟ ايؿد  األفطاز ِ  ٚايعا  ة١  ايطؤٜة١  ميتًةو  ايةص ٘  ٚايكةٝ  ميهٓة

ٌ  ايتةابع   بة   املعطفة١  عاُٝة١  ْٚؿةط   أَةٛض  تأزٜة١  َتعًُة١    َٓاُة١  إىل املٓاُة١  ٚحتٜٛة

ٙ  َٔ ٜٚتط ١.ٚاذتٜٝٛ اذتُاغ١ ٚإؾاع١ األعُاٍ  يتأز١ٜ ٚ طٜل  ألغةؼ اٚ األبعةاز  ٖةص

ٞ  ادتاْة   عًة٢  ايٓاطٜة١  أْٗا تطنٝةع   ٚإؾةباع  ٚايتش ٝةع  بايتةأثري  ٚايتةابع   يًكا٥ةس  االْ عةاي

ِ  أ١ُٖٝ ع٢ً أًٜطا ٚايرتنٝع ٚتطٜٛطٖا  اذتادات ِ  األخحقٝة١  ايكةٝ ِ  ٚايةتعً ٟ  ايةسا٥  ايةص

عٓةس   ايتشًٜٛٞ ايكا٥س ع ات ٚتعسزت.املػتكبٌ ا  ُٛس١ٚ ٚاقع١ٝ ضؤ١ٜ إجياز ا ٜػِٗ

http://psychology.about.com/bio/Kendra-Cherry-17268.htm
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 ناألتٞ: (Gibson and Dennelly, 2003)ًٞ دٝبػٕٛ ٚزٜٓٝ

    إش  ِ ٌ  املطؤٚغة   باستٝادةات  ايكا٥ةس  ٜٗةت  َةع  ٚايتعاَة

 َػت٣ٛ اي طزٟ. ع٢ً املطؤٚغ 

    غةطؽ  عًة٢  باملكةسض٠  ايكا٥ةس  ٜتُٝةع  سٝةح  ِ ّ  ايكةٝ  ٚاالسةرتا

 ٚاي دط ٚتٛضٝ  ايطؤ١ٜ.

   :املطؤٚغة   مبػةاعس٠  ايكا٥ةس  ٜكّٛ سٝح  ِ ٕ  ٚتؿةذٝعٗ  عًة٢ أ

 . َبسع  ٜهْٛٛا

ٞ ( ًّٜف (Cardona ناضزْٚا أَا ( 2006املؿةاض إيٝة٘ ا عٝاعةط٠ )    ايكا٥س ايتشةًٜٛ

 ناآلتٞ:

 ِْٗجيعًةٛا  إٔ حياٚيٕٛ إ  ِ ِ  َطؤٚغةٝٗ ِ  حيةانْٛٗ ٕ  ٜٚطةاْٖٛٗ ِ  ٜٚتبةازيٛ  َعٗة

 املػتكب١ًٝ. ايطؤ٣

 ِْٜٗٛطٚايتط يًكٝاز٠ اي طز١ٜ باي طص املطؤٚغ  ٜعٚزٕٚ إ 

 ِْٗإ  ٕ ِ  ٜةسزتٛا  املطؤٚغة   جيعًةٛا  إٔ حيةاٚيٛ ِ  أْ ػةٗ ِ  ٚاٖتُاَةاتٗ  ًَّٚةاذتٗ

 .ايكا٥سمبًّا 

 ِْٗاملػتٜٛات أع٢ً إيٞ املطؤٚغ  حبادات ٜطتكٕٛ إ . 

  ِ ٕ  إْٗة ّ  تتطةابل  ستة٢  املطؤٚغة   عٓةس  ايسافعٝة١  ٜعةعظٚا  إٔ حيةاٚيٛ  ٚتتةٛا٤

 . ايكا٥س ساداتَع ساداتِٗ

 ِْٗايعٌُ ا املػا١ُٖ تهٜٛٔ َٔ أنجط ايعٌُ ا ؾطان١ خًل إىل ميًٕٝٛ إ. 

َػةتكب١ًٝ    ضؤٜة١  ايكا٥س ايتشًٜٛٞ بأْة٘: ميًةو  ( 2008ًّٜٚف ًَّط ٢ ٚعُط )

 ٚدةٛزٙ تُٓٝة١   َةةض  إٔ يًتػةٝري  ٜٚعةطف   َٓتاُة١  خطة١  قاز٠  ٜٚطةع  إىل املعًُ  حيٍٛ

ِ   سادةات  َػةت٣ٛ  االتًّةاٍ  ٜٚطفةع   عًة٢  ايكةسض٠  املعًةِ  ميًةو    املطؤٚغة   ٜٚٗةت
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ٔ  تعٜس اي  رياتباملتػ ّ   َة َٗة     بأغةًٛ   ٜتًّةطف   ٚإجيابٝة١  تععٜةعات  فاعًٝتة٘  ٜكةس

ًَٚٗٓٝا   أخحقًٝا ْطًذا أنجط املعًُ  ١َٓٗ ايتعًِٝ  ٚجيعٌ بايب١٦ٝ  ٜٚطٛض املسضغ١ ٜطبط

ٔ  تط ٜادتُٝع.  ق١ٜٛ  ٚحيتاز يتعإٚ إضاز٠ ٚاألَا١ْ  ٚميًو ايجك١ يسٜ٘ ٚتتٛفط  شيةو  َة

 َُٗةا  املطةاف  ٚال ٜعةس ْٗاٜة١   قةا٥ِ   ٖٛ َٚا َٛدٛز ٖٛ مبا ٜطض٢ ال ايتشًٜٛٞ ايكا٥س إٔ

 ٕ ٘  َةع  ٜتٓاغة   مبةا  ٖٔطااية  ايٛضةع  تػةٝري  إىل ٜػةع٢  يةصيو  ًادٝةس  نةا ت٘ اٚتًّةٛض  ضؤٜتة

 يًُؤغػ١.

اؾةةتًُت ٖةةصٙ ايسضاغةة١ عًةة٢ زتُٛعةة١ َةةٔ املًّةةطًشات ٚتعةةطف عًةة٢ ايٓشةةٛ     

    اآلتٞ:

 أزا٠ ع٢ً ٚاملعًُات املعًُ  الغتذابات اذتػابٞ املتٛغط 

ا املةةساضؽ ايجاْٜٛةة١  عًةة٢ زضدةة١ مماضغةة١ املةةسٜطٜٔ ايكٝةةاز٠ ايتشًٜٛٝةة١  ٚايةةساٍ  ايسضاغةة١

ٚتتشسز ا ايسضاغ١ اذتاي١ٝ بٛاسةس٠ َةٔ     ا ستافا١ ايعاع١ُ )عُإ( اذته١َٝٛ األضز١ْٝ

زضدةة١  َتٛغةةط١  زضد١ضةةعٝ ١  زضدةة١دسًا  ضةةعٝ ١ زضدةة١ مخةةؼ زضدةةات ٖٚةةٞ: 

 زضد١ نبري٠ دسًا.  نبري٠

 أزا٠ عًة٢  ٚاملعًُةات  املعًُ  الغتذابات اذتػابٞ املتٛغط  -

مماضغةة١ املةةسٜطٜٔ ايكٝةةاز٠ ايتشًٜٛٝةة١ ا املةةساضؽ    أُٖٝةة١ايسضاغةة١  ٚايةةساٍ عًةة٢ زضدةة١  

ا ايسضاغةة١ اذتايٝةة١    ٚتتشةةسزا ستافاةة١ ايعاعةة١ُ )عُةةإ( ايجاْٜٛةة١ اذتهَٛٝةة١ األضزْٝةة١

 َتٛغةط١   زضدة١  ضعٝ ١  زضد١دسًا  ضعٝ ١ زضد١بٛاسس٠ َٔ مخؼ زضدات ٖٚٞ:

  .زضد١ نبري٠ دسًا  زضد١ نبري٠

ايتةابع    اجتاٖةات  ا ايتةأثري  عًة٢  بايكةسض٠  تتُٝةع   عًُٝة١    -

(Yukl, 2006: 43  )بِٝٓٗ فُٝا ايعحقات ٚحيػٔ األْؿط١ ٜػٌٗ مما ٚقُِٝٗ
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أغةًٛ  قٝةازٟ مياضغة٘ َةسٜط املسضغة١ ايجاْٜٛة١        

  َةةٔ أدةةٌ ضفةةع زضدةة١ ضضةةا املعًُةة  ا ستافاةة١ ايعاعةة١ُ )عُةةإ( اذتهَٛٝة١ األضزْٝةة١ 

ٚقٓاعاتِٗ ٚٚال٥ِٗ  ٚحت ٝعِٖ ع٢ً ايعُةٌ ادتةاز  ٚتعُٝةل زضدة١ اغةتعسازِٖ يتةب        

تذابات املعًُ  عٔ فكةطات اغةتبا١ْ ايكٝةاز٠    املُٗات املطًٛ  إصتاظٖا  ٚنُا ٜكاؽ باغ

 ايتش١ًٜٝٛ املػتدس١َ ا ايبشح اذتايٞ. 

ّ  ٚإعذةا   ثكة١  نػة   عًة٢  ايكا٥ةس  :  قةسض٠  -  ٚتكةسٜط  ٚاسةرتا

ٕ  باعتباضٙ ايُٓٛشز ايتابع  ٌ  ٙبتكًٝةس  ٜكَٛةٛ عًة٢ حتكٝةل ضغباتة٘ بٓ ػة١ٝ ضاضة١ٝ       ٚايعُة

(Barbuto and Burbach, 2006: 56)

: َكةسض٠ ايكا٥ةس ايتشةًٜٛٞ عًة٢ اغةتُاي١ أتباعة٘ ٚإثةاضتِٗ         

 Barnett). باملػؤٚي١ٝ ادتسٜس٠  ٚحيسثِٗ عٔ املػتكبٌ بت اؤٍ  نُا ٜٚػطؽ ايجك١ يسِٜٗ

and Mccormick, 2003: 82)   

 فهطٜةًا   ٚعٞ أتباع٘ ظٜاز٠ ع٢ً ايتشًٜٛٞ ايكا٥س َكسض٠"  -

ِ  فِٗ َٔ تػاؤالت ٜجريٕٚ جتعًِٗ اي  اإلبساع١ٝ األفهاض تًهٛايُٝ ٌ  َؿةهحتٗ  ا ايعُة

 . (Bass, 2006:7)دسٜس٠ إبساع١ٝ  بططٜك١

 نٌ َع ٚايتعاٌَ مبطؤٚغٝ٘  ايؿدًّٞ ايكا٥س اٖتُاّ "  -

 (.2006:76عٝاعط٠  تٓاغب٘  ) اي  بايططٜك١ َِٓٗ ٚاسس

 ايرتبٝة١  ٚظاض٠ تةسٜطٖا  ٖٞ َؤغػ١ تطبٜٛة١ 

ٚمتٛهلا ٚتؿطف عًٝٗا  ٚتطِ  ًبة١ األٍٚ ٚايجةاْٞ ثةاْٟٛ  ٚتتهةٕٛ      األضز١ْٝ ٚايتعًِٝ

َٔ ايتعًِٝ األنازميٞ ٚاملٗ   ٚاية  مت اختٝاضٖةا يتطبٝةل أزا٠ ايسضاغة١ عًٝٗةا  بٗةسف       

 حتكٝل أٖساف ايسضاغ١.
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عخةةط ايػةةاس١ ايعطبٝةة١ ٚاألدٓبٝةة١ َٓٗةةا بايعسٜةةس َةةٔ ايسضاغةةات ا زتةةاٍ ايكٝةةاز٠   ت

ايتش١ًٜٝٛ  ٚفُٝا ًٜٞ عط  يعسز َٔ ايسضاغات ايػابك١ َٔ األقسّ إىل األسسخ.

 املساضؽ َسٜطٟ مماضغ١ ( إىل ايتعطف ع٢ً زضد2005١ٖسفت زضاغ١ ب  عطا )

ايٓ ػةٞ   بةاالسرتام  ٚعحقتُٗا ٚايتبازي١١ٝ تشًٜٛٝاي ايكٝاز٠ يُٓطٞ األضز١ْٝ ايعا١َ ايجا١ْٜٛ

 ْتةا٥ر  ( َعًُةًا َٚعًُة١  َٚةٔ أبةطظ    668ايسضاغة١ َةٔ )   عٝٓة١  عٓس املعًُ . ٚاؾةتًُت 

ٕ زضدةة١ مماضغةة١ َةةسٜطٟ املةةساضؽ ايجاْٜٛةة١ ايعاَةة١ األضزْٝةة١ يهةةٌ َةةٔ  طةةٞ      أ ايسضاغةة١

 ٚعٓاعةطٖا  ًٝة١ ايتشٜٛ ايكٝةاز٠   ط إٔٚايكٝازت  ايتش١ًٜٝٛ ٚايتبازي١ٝ ناْت )َتٛغط١(  

 .األضزٕ ا ايجا١ْٜٛ املساضؽ َسٜطٟ يس٣ ايكٝاز٠ ايتبازي١ٝ  ط َٔ اغتدساًَا أنجط

 امل اُٖٝٞ ٚايتذةطٜ،  ايتطٛض بسضاغ١ ٖسفت تتبع (Stewart, 2006)قاّ غتٝٛاضت 

ستة٢ فةرت٠    Burns))َةٔ فةرت٠ ايعةامل بريْةع      ايتشًٜٛٝة١  ايكٝةاز٠  ًَّةطً   عًة٢  دط٣ ايصٟ

  نُةا ٖةسفت إىل َٓاقؿة١ اآلضا٤  ٚايٓكةس ايةصٟ      (Kenneth Lthood) يٝجةٛٚز  ايعامل نٝٓةح 

َُٗا تعسزت اآلضا٤ ٚاالْتكازات  ٘تٛعٌ ايباسح أْٚد٘ إىل ًَّطً  ايكٝاز٠ ايتش١ًٜٝٛ. 

 املطًٛبة١  ايةتػريات  إال أْٗةا تػةاِٖ ا إسةساخ    ٚٚدٗات ايٓاط سٍٛ ايكٝاز٠ ايتشًٜٛٝة١  

 ١ٜٛ.ايب١٦ٝ ايرتب يتطٜٛط ٚإعحح ضتٛ َح٥ِ ع٢ً

( ٖةسفت ٖةصٙ ايسضاغة١ إىل تعةطف األ ةاد      2008ا زضاغ١ أبٛ تٝٓة١ ٚايطٚغةإ )  

ايكٝاز١ٜ امل طة١ً ملةسٜطٟ املةساضؽ َةٔ ٚدٗة١ ْاةط املعًُة  اي ةا٥عٜٔ جبةا٥ع٠ املًهة١ ضاْٝةا            

( 62ايعبساهلل يًُعًِ املتُٝع ٚعحقتٗا بتُٝعِٖ ايرتبٟٛ. ٚقس تهْٛت ع١ٓٝ ايسضاغ١ َٔ )

. ٚقةس أظٗةط٠ ْتةا٥ر ايسضاغة١ إ ايكٝةاز٠ ايتشًٜٛٝة١ ٖةٞ        2006يعةاّ  َعًًُا َةٔ اي ةا٥عٜٔ   

      األفطٌ تٓبؤًا بايتُٝع ايرتبٟٛ ًٜٝٗا ايكٝاز٠ ايتبازي١ٝ.  
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( زضاغ١ ٖسفت إىل ايتعطف عًة٢ َةس٣ مماضغة١ َةسٜطٟ     2009أدط٣ ايعُطات )

املعًُة    املساضؽ َٚسٜطاتٗا ا ستافا١ ايط ١ًٝ يػًٛى ايكٝاز٠ ايتش١ًٜٝٛ َٔ ٚد١ٗ ْاط 

( َعًًُا َٚع١ًُ  أظٗطت ْتا٥ر ايساضغ١ سًٍّٛ ايتأثري 380تهْٛت ع١ٓٝ ايسضاغ١ َٔ )

املجايٞ املطتب١ األٚىل َٔ ب  األبعاز  ٚسًٍّٛ االغتجاض٠ اي هط١ٜ املطت١ٝ األخري٠ َةٔ بة    

 أبعاز ايسضاغ١.

 مماضغة١  زضد١ ع٢ًتعطف اي إىل ايسضاغ١ ٖسفت (2009 (ٚايتٓ  ايؿطٜ ٞ زضاغ١

ٔ  ايتشًٜٛٝة١  يًكٝاز٠ املتشس٠ ايعطب١ٝضات اإلَا ا زٚي١ ارتاع١ ايجا١ْٜٛ املساضؽ سٜطَٟ  َة

( َعًُةًا َٚعًُة١ اخةتريٚا    690ايبشةح َةٔ )   عٝٓة١  تهْٛةت  ٚقةس  َعًُةِٝٗ   ْاةط  ٚدٗة١ 

 ارتاع١ ايجا١ْٜٛ املساضؽ َسٜطٟ مماضغ١ زضد١ بايططٜك١ ايعؿٛا١ٝ٥. بٝٓت أِٖ ايٓتا٥ر: إٔ

 ناْت )َطت ع١(. ايتش١ًٜٝٛ املتشس٠ يًكٝاز٠ طب١ٝايعضات اإلَا زٚي١ ا

( إىل ايتعةةطف عًةة٢ ايعحقةة١ بةة  زضدةة١ مماضغةة١  2010ٖةةسفت زضاغةة١ ارتحًٜةة١ )

َسٜطٟ َساضؽ ستافا١ ايعضقا٤ ايكٝاز٠ ايتش١ًٜٝٛ ٚبة  غةًٛى املٛا ٓة١ ايتٓاُٝٝة١ ملعًُةٞ      

َ 256املساضؽ َٚعًُاتٗا   بكت ايسضاغ١ ع٢ً ع١ٓٝ قٛاَٗا ) عًُة١. أؾةاضت   ( َعًُةًا ٚ

أِٖ ايٓتا٥ر إىل ٚدٛز عحق١ اضتبا ١ٝ ب  ايكٝاز٠ ايتش١ًٜٝٛ بأ ا ٗا األضبع١  ٚب  أبعةاز  

 غًٛى املٛا ١ٓ ايتٓا١ُٝٝ.

 ن اٜةات  مماضغة١  زضدة١  إىل ايتعطف عًة٢  ايسضاغ١ ٖسفت( 2010ا زضاغ١ ايطبٝع١ )

ٟ  ايتشًٜٛٝة١  ايكٝةاز٠  ِ  َةساضؽ  ملةسٜط ٔ   ايتعًةٝ ِ  املةساضؽ  َٟةسٜط  ْاةط  ٚدٗة١  ايعةاّ َة  أْ ػةٗ

ُعة١ ا املًُهة١   ( َسٜطًا َٚعًُةًا مبشافاة١ اجمل  209ايسضاغ١ ع٢ً ) ع١ٓٝ ٚاملعًُ   ٚاؾتًُت

 إىلايٛعة ٞ  أؾةاضت أٖةِ ْتةا٥ر ايسضاغة١       املةٓٗر  ايباسح ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ  ٚقس اغتدسّ

ِ  َةساضؽ  ٟمماضغ١ َةسٜط  ّ  ايتعًةٝ  ٛز  ٚٚدة ١()عايٝة  بسضدة١  ايتشًٜٛٝة١  ايكٝةاز٠  ن اٜةات  ايعةا

 ملتػري املؤٌٖ ايعًُٞ.  ع١ٓٝ أفطاز اجتاٖات ا إسًّا١ٝ٥ زالي١ شات فطٚم
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 زضاغ١ ٖسفت إىل ايهؿف عٔ ايعحق١ ب  املٓار (Sagnak, 2010) غادٓاى أدط٣

األَطٜهٝة١. تهْٛةت عٝٓة١ ايسضاغة١ َةٔ      (Lea) يٝا  َسضغ١ٚايكٝاز٠ ايتش١ًٜٝٛ ا  األخحقٞ

سضاغ١ ٚدةٛز عحقة١ اضتبا ٝة١ قٜٛة١ بة  ايكٝةاز٠       ( َعًًُا َٚع١ًُ. أظٗطت ْتا٥ر اي764)

ايتش١ًٜٝٛ ٚاملٓار األخحقٞ  سٝح ٜتطُٔ نٌ َٔ ايكٝةاز٠ ايتشًٜٛٝة١ ٚاملٓةار األخةحم      

  اسرتاّ ايكإْٛ ٚايٓااّ ٚايكٛاعس.... ا اإلزاض٠ املسضغ١ٝ.

ٔ  إىل بسضاغ١ ٖسفت ((Moolenaar, et. al, 2010قاّ َٛيٝٓاض ٚآخطٕٚ   ايهؿف عة

ٞ   اإلْػا١ْٝ  ايعحقات ٚؾبه١ ايتش١ًٜٝٛ ايكٝاز٠ ب  ١ايعحق اإلبةساعٞ ا   ٚاملٓةار املسضغة

ٔ   عٝٓة١  تهْٛةت  املساضؽ األغاغة١ٝ ا ٖٛيٓةسا    ٚ  (702) ايسضاغة١ َة َةسٜطًا.  (51) َعًُةًا  

أظٗطت ْتا٥ر ايسضاغ١ ٚدٛز عحق١  طز١ٜ ق١ٜٛ ب  ايكٝةاز٠ ايتشًٜٛٝة١ ٚاملٓةار املسضغةٞ     

املٓار املسضغٞ اإلبساعٞ ٚب  َكسض٠ ايكا٥س ع٢ً اغتُطاض١ٜ ؾبه١  اإلبساعٞ  ٚأٜطًا ب 

 ايعحقات اإلْػا١ْٝ.

( ٖةةسفت ايسضاغةة١ إىل ايتعةةطف عًةة٢ زٚض ايكٝةةاز٠  2011ٖةةسا  ) ٞا زضاغةة١ أبةة

ايتش١ًٜٝٛ ا تطٜٛط فاع١ًٝ املعًُة  ايتسضٜػة١ٝ مبةساضؽ ٚناية١ ايػةٛخ ايسٚيٝة١ مبشافاة١        

( َعًةةِ َٚعًُةة١. أؾةةاضت أٖةةِ ْتةةا٥ر ايسضاغةة١ 412غةع٠  ٚبًػةةت عٝٓةة١ ايسضاغةة١ َةةٔ ) 

ٚدٛز فطٚم شات زالي١ إسًّةا١ٝ٥ ملةتػريات ادتةٓؼ  ٚغةٓٛات ارتةري٠  ٚا،افاة١  ٚال       

 تٛدس فطٚفًا زاي١ إسًّا٥ٝاا ملتػري املؤٌٖ ايعًُٞ.

ايهؿةةةف عةةةٔ َػةةت٣ٛ غةةةًٛنٝات ايكٝةةةاز٠   (Aydın, 2012)ٖةةسفت زضاغةةة١ أٜةةسٜٔ   

خحٍ املُاضغات اإلزاضٜة١ ايَٝٛٝة١ ا َةساضؽ اغةطٓبٍٛ      ايتش١ًٜٝٛ يس٣ َسٜطٟ املساضؽ َٔ

( َةةساضؽ. 6( َعًُةةًا َةةٔ )30ايرتنٝة١ َةةٔ ٚدٗةة١ ْاةط َعًُةةِٝٗ  ٚ بكةةت ايسضاغةة١ عًة٢ )   

    ) ٍ بٝٓت ايٓتا٥ر إٔ َػت٣ٛ مماضغ١ ايكٝاز٠ ايتش١ًٜٝٛ يس٣ َسٜطٟ املساضؽ دةا٤ مبػةت٣ٛ )عةا

   االغتجاض٠ اي هط١ٜ  االعتباض اي طزٟ.ايتش ٝع اإلهلاَٞا  ٝع أبعازٖا: ايتأثري املجايٞ  
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بسضاغ١ ٖسفت إىل ايهؿةف عةٔ ايعحقة١ بة        (Steven, 2012)ا س  قاّ غتٝ ٔ

خة٠ َسٜط ايسضاغ١ ٚاملُاضغ١ ايعًُٝة١ يًكٝةاز٠ ايتشًٜٛٝة١ ا َةساضؽ ايؿةُاٍ ايػطبةٞ ا       

. ( َةةسٜط َسضغةة400١ايٛالٜةةات املتشةةس٠ األَطٜهٝةة١  ٚاؾةةتًُت عٝٓةة١ ايسضاغةة١ عًةة٢ )   

اغتدسَت ايسضاغ١ املٓٗر االغتكًّةا٥ٞ ٚاالغةتبا١ْ يتشكٝةل أٖةساف ايسضاغة١. أظٗةطت       

ْتا٥ر ايسضاغ١ ٚدٛز عحق١ شات زالي١ اسًّا١ٝ٥ ب  ارتة٠ ٚمماضغ١ َسٜط املسضغ١ ايكٝاز٠ 

 ايتش١ًٜٝٛ. 

ٔ ٜتط  َٔ خحٍ اغتعطا  ايسضاغةات ايػةابك١ ايعطبٝة١ ٚاألدٓبٝة١ َٓٗةا         تبةاٜ

 عًة٢  اٖتُاَٗةا   ٝعٗةا اًّْة    إٔ إال ٚأٖةسافٗا   َٛضةٛعاتٗا  ا ايػةابك١  ايسضاغةات 

تؿةابٗت ٖةصٙ ايسضاغة١ َةع ايسضاغةات      ا ايب١٦ٝ املسضغ١ٝ. سٝح  ايتش١ًٜٝٛ ايكٝاز٠ زضاغ١

  ٚا اختٝةاض  (Steven, 2012)غةتٝ ٔ  اغتدساّ االغتبا١ْ أزا٠ يًسضاغة١ نسضاغة١   بايػابك١ 

ٞ اع١ٓٝ ايسضاغ١ اذتاي١ٝ )ع١ٓٝ عؿٛا٥ٞ( نسضاغة١   ّ (  2009ٚ) ٚايتةٓ    يؿةطٜ   اغةتدسا

ٚبُٝٓا ختتًف ٖةصٙ ايسضاغة١ عةٔ ايسضاغةات       (2010ايطبٝع١ )املٓٗر ايٛع ٞ نسضاغ١ 

 َةةسٜطٟ يةةس٣ ايتشًٜٛٝةة١ ايكٝةةاز٠ مماضغةة١ َػةةت٣ٛ عةةٔ تهؿةةفايػةةابك١ ا أْٗةةا غةةٛف  

ٕ األضزْٝة١ ا ستافاة١ ايعاعة١ُ     اذتهَٛٝة١  ايجاْٜٛة١  املةساضؽ    ِٖٛنُةا ٜطاٖةا َعًُةة   عُةا

ا  األضزْٝة١ ٕ أ١ُٖٝ مماضغ١ ايكٝاز٠ ايتش١ًٜٝٛ يس٣ َسٜطٟ املساضؽ ايجا١ْٜٛ اذته١َٝٛ ٚبٝا

ٚ   ٚأثةط َةتػريات   َعًِٖٛستافا١ ايعاع١ُ عُإ نُا ٜطاٖا    ١ة٠ ايتعًُٝة ارتة ادتةٓؼ  

ٚاملؤٌٖ ايعًُٞ ع٢ً شيو.

 أَا اغت از٠ ايسضاغ١ اذتاي١ٝ َٔ ايسضاغات ايػابك١:

 شح.فِٗ أعُل ملٛضٛع َٚؿه١ً ايب -

 عٝاغ١ أٖساف ٚأغ١ً٦ ايبشح. -

 اختٝاض املٓٗذ١ٝ ٚأزا٠  ع املعًَٛات املٓاغب١. -
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 عًٝٗا. ا١ْتًّٛض ٚاض  ،اٚض ٚزتاالت ايسضاغ١ اي  مت بٓا٤ االغتب -

 َٓاقؿ١ ايٓتا٥ر ٚٚضع ايتٛعٝات. -

الغةةت از٠ َةةٔ ايسضاغةةات ايػةةابك١ ا تًّةةُِٝ االغةةتبا١ْ َٚةةتػريات ايسضاغةة١     ا -

 ٚاألز  ايٓاطٟ.

 

 ايسضاغةة١ أزا٠ ٚعٝٓتٗةةا  ايسضاغةة١ ٚزتتُةةع ايسضاغةة١  َةةٓٗر ادتةةع٤ ٖةةصا ٜتطةةُٔ

 .ايسضاغ١ أزا٠ ٚعسم ايسضاغ١  أزا٠ ٚثبات

ٜتبع ايبشح ا َٓٗذٝت٘ املٓٗر ايٛع ٞ ايتشًًٝٞ  نْٛ٘ قازضًا عًة٢ ضعةس ٚاقةع    

ري َعًَٛةةات شات قُٝةة١ عًُٝةة١ عةةٔ   اياةةاٖط٠ ٚحتًٝةةٌ دٛاْبٗةةا املدتً ةة١  بػةةط  تةةٛف   

اياٛاٖط املسضٚغ١.

 

َعًُةٞ املةساضؽ ايجاْٜٛة١ اذتهَٛٝة١ األضزْٝة١ ا      تهٕٛ زتتُع ايسضاغ١ َٔ  ٝةع  

  ٚمت 2013/2014( يًعةاّ ايسضاغةٞ   3768ستافا١ ايعاع١ُ عُإ ٚايبايؼ عةسزِٖ ) 

( تٛظٜةع أفةطاز   1ٜٚٛض  ادتسٍٚ )  َٚع١ًُ َعًًُا (355اختٝاض ع١ٓٝ عؿٛا١ٝ٥ قٛاَٗا )

  ٚاملؤٌٖ ايعًُٞ.١ة٠ ايتعًُٝارتايع١ٓٝ سػ  ادتٓؼ  ٚ



  السادسالعدد                                 جامعة اجملمعة                     

 

  
 

82 
 هـ0216م/صفر  4102ديسمرب        

   

 40,3 143 شنط ادتٓؼ

 59,7 212 أْج٢ 

 28,7 102 غٓٛات ٚأقٌ 10 ارتة٠ ايتع١ًُٝٝ

 71,3 253 غٓٛات 10أنجط َٔ  

 56,6 201 بهايٛضٜٛؽ فُا زٕٚ املؤٌٖ ايعًُٞ

 43,4 154 َادػتري فأع٢ً 

 100,0 355 اجملُٛع

 .2013/ 2012املًّسض: اإلسًّا١ٝ٥ ايًّازض٠ عٔ ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ يًعاّ )*( 

 

ٔ  يًهؿةف  با١ْ(ايسضاغة١ )االغةت   أزا٠ بٓا٤ايباسج١ ب قاَت مماضغة١ ايكٝةاز٠   ٚاقةع  عة

      ٕ .  مت ايتشًٜٛٝةة١ يةةس٣ َةةسٜطٟ املةةساضؽ اذتهَٛٝةة١ األضزْٝةة١ ا ستافاةة١ ايعاعةة١ُ عُةةا

  (Aydın, 2012)االغت از٠ َٔ األز  ايٓاةطٟ ٚايسضاغةات ايػةابك١ َجةٌ زضاغة١ أٜةسٜٔ       

 . ((Moolenaar, et. al, 2010ٚزضاغةة١ َٛيٝٓةةاض ٚآخةةطٕٚ   (2009ايعُةةطات ) ٚزضاغةة١

 : اآلت١ٝ اجملاالتتطُٓت زتاالت  أضبع١َٔ  ا عٛضتٗا ايٓٗا١ٝ٥ االغتبا١ْتهٕٛ 

مت  ايتش ٝةةع اإلهلةةاَٞ  االغةةتجاض٠ اي هطٜةة١  االعتبةةاض اي ةةطزٟ.     املجةةايٞ  ايتةةأثري

 َةسٜطٟ املةساضؽ   ايتش١ًٜٝٛ يةس٣  ايكٝاز٠ مماضغ١ اقعٚ تًّٓٝف تٛدٗات أفطاز ايع١ٓٝ ضتٛ 

(   َتٛغةط١     3(   ضةعٝ ١    ) 2ضةعٝ ١ دةسًا    )  (  1ٚفل تسضز يٝهطت ارتُاغٞ )

 نبري٠ دةسًا   ٚاعتُةست ايباسجة١ ا،ةو ايباسجة١ ا،ةو ايتةايٞ ا،ةو          (5  ) نبري٠  (4)

ٚ  ايتايٞ يًشهِ ع٢ً زضدة١  1املُاضغة١:  األُٖٝة١  00 -1  مماضغة١   َػةت٣ٛ متجةٌ   80
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 ٔ 1أٚ أُٖٝةةة١ )ضةةةعٝ ١ دةةةسًا(  َٚةةة 81 - 2 ُٖٝةةة١ أٚ أ مماضغةةة١ َػةةةت٣ٛمتجةةةٌ  60

2)ضعٝ ١(  َٚٔ 61-3 ٔ )َتٛغط١( أٚ أ١ُٖٝ مماضغ١ َػت٣ٛمتجٌ  40 3  َٚة 41 

- 4 ٔ )نةبري٠(  أٚ أُٖٝة١  مماضغ١ َػت٣ٛمتجٌ  20 4  َٚة 21-5  َػةت٣ٛ متجةٌ   00

 .(1ًَشل)اْاط )نبري٠ دسًا(. أٚ أ١ُٖٝ مماضغ١ 

 

  

   غةتدساّ َعازية١ نطْٚبةار أي ةا     استػا  َعاَحت ايجبات ي كطات االغتبا١ْ با مت 

(Cronbach's alphaٚ .)َٓاغةب١   اية  ٚدةست أْٗةا   َعاَحت ايجابةت  ( 2) سٍٜٚٛض  ادت

 ألغطا  ايسضاغ١ اذتاي١ٝ.

 

  

 0,85 0,87 ٞايتأثري املجاي

 0,83 0,89 ايتش ٝع اإلهلاَٞ

 0,79 0,86 االغتجاض٠ اي هط١ٜ

 0,80 0,90 االعتباض اي طزٟ

 0,90 0,89 ايسضد١ ايه١ًٝ

 

ايتشكل َٔ ايًّسم اياةاٖطٟ يةإلزاض٠ َةٔ خةحٍ عطضةٗا عًة٢ زتُٛعة١ َةٔ          مت

رتبٜٛة١ ٚايٓ ػة١ٝ ٚاإلزاضٜة١ َةٔ أغةاتص٠      ا،هُ  املدتًّة   ٚشٟٚ ارتةة٠ ا اجملةاالت اي   

بًةةع عةةسزِٖ أثٓةة٢ عؿةةط ستهُةةًا.  ٚبعةةس اغةةتعاز٠  االغةةتبا١ْ َةةٔ        ادتاَعةةات األضزْٝةة١ 



  السادسالعدد                                 جامعة اجملمعة                     

 

  
 

84 
 هـ0216م/صفر  4102ديسمرب        

ا،هُةة  مت ت طٜةةؼ آضا٥ٗةةِ ٚاقرتاسةةاتِٗ  ٚاعتُةةست اي كةةطات ايةة  ْايةةت ْػةةب١ إت ةةام   

(.2شل )اْاط ًَ اي كطات.  بعض ٚبعس شيو مت تعسٌٜ%( فأنجط َٔ آضا٤ ا،هُ . 80)

 

يإلداب١ عٔ ٖصا ايػؤاٍ مت اغتدطاز املتٛغطات اذتػاب١ٝ ٚاالضتطافةات املعٝاضٜة١   

ا  األضزْٝة١ مماضغة١ ايكٝةاز٠ ايتشًٜٛٝة١ يةس٣ َةسٜطٟ املةساضؽ ايجاْٜٛة١ اذتهَٛٝة١          ػت٣ٛمل

. ستافا١ ايعاع١ُ عُإ َٔ ٚد١ٗ ْاط َعًُِٖٛ

3املتٛغطات اذتػاب١ٝ قس تطاٚست َاب  )إٔ ( 3ٜب  ادتسٍٚ ) 59-3 85)  

0ٚباضتطاف َعٝاضٟ ٜرتاٚح َا ب  ) 40- 0  ايتش ٝع اإلهلاَٞزتاٍ  (  سٝح دا51٤

3َتٛغةةط سػةةابٞ بًةةؼ )بةةأع٢ً ا املطتبةة١ األٚىل  باملطتبةة١  االغةةتجاض٠ اي هطٜةة١  ثةةِ (85

3)ايجا١ْٝ مبتٛغط سػابٞ بًؼ  3)مبتٛغط سػابٞ  ايتأثري املجايٞ  ًٜٝ٘ (83 (  بُٝٓا 79

3ا املطتبةة١ األخةةري٠ ٚمبتٛغةةط سػةةابٞ بًةةؼ ) االعتبةةاض اي ةةطزٟدةةا٤ زتةةاٍ  (  ٚبًةةؼ 59

3) نهٌ ضغ١املتٛغط اذتػابٞ يًُُا 0ٚباضتطاف َعٝاضٟ )(  77 38 .) 

 مل األضبعة١  ايتشًٜٛٝة١  ايكٝةاز٠  مماضغ١ أبعاز َٔ أٟ ايتكاض  بإٔ ت ػط ايباسج١ ٖصا

ٕ  ٚبةصيو  .نبري سس إىل َٚرتابط١ َتها١ًَ األبعاز ٖصٙ إٔ ؾاش٠  ٚايػب  زضد١ ٜأخص  فة 

 َػةت٣ٛ مماضغة١   إٔ إىل ٜؿةري  ممةا  َتكةاض    َػةت٣ٛ  ضُٔ تكع االغتبٝإ زتاالت  ٝع

 ايه١ًٝ ٚزضدتٗا مبذاالتٗا َعًُِٖٛ نُا ٜطاٖا ايتش١ًٜٝٛ يًكٝاز٠ َسٜطٟ املساضؽ ايجا١ْٜٛ

ٞ  َػت٣ٛ نبري ا املُاضغ١. تٓػذِ ْتا٥ر ايسضاغة١ َةع ْتةا٥ر زضاغة١     ضُٔ تكع  ايؿةطٜ 

ٟ  مماضغة١  زضد١ بإٔ (2009 (ٚايتٓ  ضات اإلَةا  زٚية١  ا ارتاعة١  ايجاْٜٛة١  املةساضؽ  َةسٜط
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املتشةس٠ ناْةت )َطت عة١(. ٚتتٓةاغِ ْتةا٥ر ايسضاغةة١ َةع ْتةا٥ر زضاغة١          ايعطبٝة١ 

 ,Aydın)أٜةسٜٔ   نُةا تت ةل ْتةا٥ر ايسضاغة١ َةع ْتةا٥ر زضاغة١        

ٍ (       بإٔ َػت٣ٛ مماضغ١ ايكٝاز٠ (2012 ايتش١ًٜٝٛ يس٣ َةسٜطٟ املةساضؽ دةا٤ مبػةت٣ٛ )عةا

ٕ 2005ختتًف ْتا٥ر ايسضاغ١ َع ْتا٥ر زضاغ١ ب  عطا )ا أبعازٖا األضبع١.  زضدة١   ( بةأ

مماضغةة١ َةةسٜطٟ املةةساضؽ ايجاْٜٛةة١ ايعاَةة١ األضزْٝةة١ يهةةٌ َةةٔ  طةةٞ ايكٝةةازت  ايتشًٜٛٝةة١    

  ٚايتبازي١ٝ دا٤ )َتٛغط١(.

 نبري٠ 51. 3,85 ايتش ٝع اإلهلاَٞ 2 1

 نبري٠ 46. 3,83 االغتجاض٠ اي هط١ٜ 3 2

 نبري٠ 43. 3,79 ايتأثري املجايٞ 1 3

 نبري٠ 40. 3,59 االعتباض اي طزٟ 4 4

 نبري٠ 38. 3,77 املُاضغ١ نهٌ

 

  سٝةح  سةس٠ نٌ زتاٍ ع٢ً ٚفُٝا ًٜٞ تكسٜطات أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ ع٢ً فكطات 

 ناْت ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:

مت اغتدطاز املتٛغطات اذتػاب١ٝ ٚاالضتطافات املعٝاضٜة١  

( ٜٛض  شيو.4  ٚادتسٍٚ )ايتأثري املجايٞجملاٍ 
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 86. 4,26 .ٜعطٞ اٖتُاًَا نبريًا يةاَر ايتػٝري ٚايتطٜٛط 11 1
نبري٠ 

 دسًا

 نبري٠ 1,00 4,20 .ٜعٚز ايعاًَ  باملحساات ٚايٓكس ايبٓا٤ 12 2

 نبري٠ 84. 4,19 .ٜتُتع بجك١ شات١ٝ عاي١ٝ 4 3

 نبري٠ 94. 4,07 .حيا٢ باسرتاّ َٔ  ٝع ايعاًَ  َع٘ 10 4

 نبري٠ 1,01 4,01 .ٜتُتع مبٗاضات قٝاز١ٜ تععظ ايجك١ ب٘ 6 5

 نبري٠ 1,04 3,83 .ًٜتعّ بايكِٝ املج٢ً ا غًٛن٘ 3 6

 نبري٠ 1,06 3,80 .ٜتُتع بايًّسم مما ٜععظ ايجك١ ب٘ 5 7

8 
8 

ميتًو ايكسض٠ ع٢ً إقٓةاع ايعةاًَ  يعٜةاز٠ هاغةِٗ     

  يًعٌُ
 نبري٠ 1,17 3,72

 نبري٠ 1,19 3,66 .ٜػع٢ ايعإًَٛ ،انات٘ ٜتًّطف بؿهٌ  ٛشدٞ 9 9

10 
7 

ٜتذةةاٚظ ًَّةةةاذت٘ ايصاتٝةة١ بٗةةةسف حتكٝةةل املًّةةةًش١    

 .ايعا١َ
 نبري٠ 1,16 3,59

11 
 نبري٠ 1,20 3,52 .ٜتدص قطاضات دط١٦ٜ 13

12 
 َتٛغط١ 1,26 3,27 .ميتًو ضؤ١ٜ ٚاضش١ َؿٛق١ يًُػتكبٌ 1

13 
 َتٛغط١ 1,28 3,10 .ٜعٌُ ع٢ً إًّٜاٍ ايطؤ١ٜ إىل ايعاًَ  َع٘ 2

 نبري٠ 0,43  3,79 نهٌ ايتأثري املجايٞ

 

  (4,26-3,10املتٛغطات اذتػاب١ٝ قس تطاٚست َا ب  )ٕ أ( 4ٜب  ادتسٍٚ )

( 11ضقةِ )  ٠(  سٝةح دةا٤ت اي كةط   1,28 -0,84ٚباضتطاف َعٝاضٟ ٜرتاٚح َةا بة  )  

 املطتبةة١ األٚىل ا  ٜعطةةٞ اٖتُاَةةًا نةةبريًا يةةةاَر ايتػةةٝري ٚايتطةةٜٛط      ٚايةة  تةةٓ  عًةة٢  
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ٜعُةةٌ عًةة٢  ًّْٚةةٗا ( 2)بُٝٓةةا دةةا٤ت اي كةةط٠ ضقةةِ    (4,26ٚمبتٛغةةط سػةةابٞ بًةةؼ ) 

ٚبًةؼ    (3,10  باملطتب١ األخةري٠ ٚمبتٛغةط سػةابٞ بًةؼ )    إًّٜاٍ ايطؤ١ٜ إىل ايعاًَ  َع٘

ٜ ػةةط غةةب    (0,43ٚبةةاضتطاف َعٝةةاضٟ )( 3,79املتٛغةةط اذتػةةابٞ يًُذةةاٍ  نهةةٌ ) 

بري( ملا ي٘ َٔ تأثري عًة٢ ايعةاًَ ; فايًّة ات ايؿدًّة١ٝ     سًٍّٛ اجملاٍ ع٢ً َػت٣ٛ )ن

ٚايكةسض٠ عًة٢ اإلقٓةاع     هلا تأثري نبري ع٢ً فت  اجملاٍ أَاّ ايعاًَ  يإلبساع ٚاالبتهةاض   

       ٙ تت ةةل   ٚظٜةاز٠ ايجكة١ بةايٓ ؼ  ٚضفةةع ايةطٚح املعٜٓٛة١  ٚبايتةةايٞ حتػة  األزا٤ ٚتطةٜٛط

بةإٔ ايكٝةاز٠ ايتشًٜٛٝة١ تػةِٗ      (Stewart, 2006)غةتٝٛاضت  ْتا٥ر ايسضاغ١ َع ْتا٥ر زضاغ١ 

بةايطغِ    ا إسساخ ايتػريات املطًٛب١ ع٢ً ضتٛ َح٥ةِ يتطةٜٛط ٚإعةحح ايب٦ٝة١ ايرتبٜٛة١     

 .َٔ تعسز اآلضا٤ ٚاالْتكازات ٚٚدٗات ايٓاط سٛهلا

مت اغةتدطاز املتٛغةطات اذتػةاب١ٝ ٚاالضتطافةات     

.( ٜٛض  شيو5)ضقِ   ٚادتسٍٚ اإلهلاَٞ  ٝعشايتاملعٝاض١ٜ جملاٍ 

 نبري٠ 98  4,09  ٜ ٛ  ايعاًَ  َع٘ بتشكٝل األٖساف املطد٠ٛ 22 1

 نبري٠ 1,02 3,97   تٓػذِ أقٛاي٘ َع أفعاي٘ 19 2

 نبري٠ 1,03 3,97  ٜٛد٘ ايعاًَ  يًعٌُ بت اؤٍ ٚبطٚح اي طٜل ايٛاسس 21 3

 نبري٠ 1,04 3,96  ٜػتطٝع حتٌٜٛ ايطؤ١ٜ إىل ٚاقع ًَُٛؽ 15 4

 نبري٠ 1,16 3,94   ٜعٌُ ع٢ً ت١ُٝٓ ايعاًَ  َع٘ يٝهْٛٛا قاز٠ دسز 16 5

6 
20 

ٜٗةةةتِ بتش ٝةةةع ايعةةةاًَ  يتشكٝةةةل أٖةةةساف ٚضؤٜةةة١     

 . َؿرتن١
 نبري٠ 1,17 3,90

 نبري٠ 1,16 3,90   ٜتُتع مبٗاضات اتًّاٍ فعاي١ 23 7
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 نبري٠ 98  3,77  ٜؿذع ايعٌُ ادتُاعٞ َُٗا ناْت اصتاظات٘ عػري٠ 17 8

 نبري٠ 1,04 3,74  ٜعتة األخطا٤ جتاض  ع١ًُٝ َ ٝس٠ 18 9

10 
 َتٛغط١ 1,24 3,29  ًَ  ا عٝاغ١ ضؤ١ٜ املسضغ١ٜؿطى ايعا 14

 نبري٠ 51  3,85 نهٌ ايتش ٝع اإلهلاَٞ

 

-3,29املتٛغةةطات اذتػةةاب١ٝ قةةس تطاٚسةةت َةةاب  )ٕ أ( 5) ضقةةِ ٜةةب  ادتةةسٍٚ

ضقةِ   ٠(  سٝح دا٤ت اي كط1,24 -0,98  ٚباضتطاف َعٝاضٟ ٜرتاٚح َا ب  )(4,09

ا املطتبةة١   بتشكٝةةل األٖةةساف املطدةة٠ٛ ٜ ةةٛ  ايعةةاًَ  َعةة٘  ٚايةة  تةةٓ  عًةة٢( 22)

ٜؿةطى   ًّْٚةٗا  ( 14)بُٝٓةا دةا٤ت اي كةط٠ ضقةِ       (4,09األٚىل ٚمبتٛغط سػابٞ بًؼ )

  (3,29َٓػٛبٞ ايه١ًٝ ا عٝاغ١ ضؤ١ٜ ايه١ًٝ  باملطتب١ األخري٠ ٚمبتٛغط سػةابٞ بًةؼ )  

ت ػةةط   (0,51ٚبةةاضتطاف َعٝةةاضٟ ) ( 3,85ٚبًةةؼ املتٛغةةط اذتػةةابٞ يًُذةةاٍ  نهةةٌ )  

ألبعةاز إىل إٔ َةسضا٤ املةساضؽ    ايتش ٝع اإلهلاَٞ املطتب١ األٚىل بة  ا ايباسج١ استحٍ زتاٍ  

ت ٜٛض ايًّحسٝات يس٣ ايعاًَ  َعٗةِ َةٔ خةحٍ تؿةهٌٝ ايًذةإ ٚتٛظٜةع       ٜكَٕٛٛ ب

املٗاّ اإلزاض١ٜ سػ  املًّةًش١ ايعاَة١  يطةُإ ايػةٗٛي١ ٚايػةطع١ ا اإلدةطا٤ات  ممةا        

 .بت اؤٍ ٚبطٚح اي طٜل ايٛاسس٠ زافعٝتِٗ  ٚايعٌُ حت ٝعِٖ  ٚظٜازٜؤزٟ إىل  

مت اغةتدطاز املتٛغةطات اذتػةاب١ٝ ٚاالضتطافةات     

.( ٜٛض  شيو6) ضقِ   ٚادتسٍٚاي هط١ٜ غتجاض٠االاملعٝاض١ٜ جملاٍ 
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1 30 
ٕ ا سٝةاتِٗ  ٛحياٍٚ ايتعطف عًة٢ َةا ٜطٜةسٙ ايعةاًَ    

  ايٛظٝ ١ٝ
4,26 .88 

نبري٠ 

 دسًا

2 
29 

ٜؿذع ايعةاًَ  َعة٘ عًة٢ إعةاز٠ ايٓاةط ا األفهةاض       

  ٚاذتًٍٛ
 نبري٠ 89. 4,16

 نبري٠ 87. 4,14   حي ع ايعاًَ  َع٘ ع٢ً ايتكِٜٛ ايصاتٞ ألزا٥ِٗ 31 3

 نبري٠ 96. 4,02  ٜبسٟ ايجك١ ا َكسض٠ ايعاًَ  ع٢ً حتٌُ املػؤٚي١ٝ 32 4

 نبري٠ 1,00 3,86   ٜػاعس ايعاًَ  َع٘ ع٢ً إظٗاض أق٢ًّ قسضاتِٗ 25 5

6 
26 

ٜكسّ ايعٕٛ ٚاملػةاْس٠ يًعةاًَ  َعة٘ يتطبٝةل أفهةاض      

  إبساع١ٝدسٜس٠ 
 نبري٠ 93 0 3,80

7 
28 

ٜؿذع ايعاًَ  َع٘ ع٢ً اإلبساع ا سٌ املؿهحت 

   املعكس٠
 نبري٠ 1,13 3,77

 نبري٠ 1,17 3,56  ٜعٌُ ع٢ً تٛ   ثكاف١ ايتػٝري ٚايتطٜٛط بعكح١ْٝ 24 8

9 
27 

ٜػةةُ  بكةةسض نةةبري َةةٔ املدةةا ط ا،ػةةٛب١ ا اختةةاش     

  ايكطاضات
 َتٛغط١ 1,21 2,90

 نبري٠ 46. 3,83 نهٌ االغتجاض٠ اي هط١ٜ

 

-2,90املتٛغةةطات اذتػةةاب١ٝ قةةس تطاٚسةةت َةةاب  ) إ ( 6) ضقةةِ ٜةةب  ادتةةسٍٚ

ضقةِ   ٠(  سٝةح دةا٤ت اي كةط   1,21 0,87  ٚباضتطاف َعٝاضٟ ٜرتاٚح َا ب  )(4,26

ا   ٕ ا سٝةاتِٗ ايٛظٝ ٝة١  ٛحياٍٚ ايتعطف ع٢ً َا ٜطٜسٙ ايعاًَ  ٚاي  تٓ  ع٢ً( 30)

ًّْٚةٗا  ( 27)بُٝٓةا دةا٤ت اي كةط٠ ضقةِ       (4,26تب١ األٚىل ٚمبتٛغةط سػةابٞ بًةؼ )   املط

ٜػُ  بكةسض نةبري َةٔ املدةا ط ا،ػةٛب١ ا اختةاش ايكةطاضات  باملطتبة١ األخةري٠ ٚمبتٛغةط            
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ٚبةةاضتطاف (  3,83ٚبًةةؼ املتٛغةةط اذتػةةابٞ يًُذةةاٍ  نهةةٌ )    (2,90سػةةابٞ بًةةؼ ) 

 تػةٝري  عًُٝة١  أٟ إٍٔ َػت٣ٛ )نبري(  إىل ت ػط ايباسج١ سًٍّٛ اجملا  (0,46َعٝاضٟ )

٘  ال ايكا٥ةس  إٔ أخةط  مبعٓة٢  أٚ ايعاًَ  َؿاضن١ زٕٚ تتِ إٔ ميهٔ ال  ٜكةّٛ بعًُٝة١   إٔ ميهٓة

( ا أزْة٢ املتٛغةطات اذتػةاب١ٝ    27)َٚٔ د١ٗ آخط٣ فكس دا٤ت اي كط٠   َٓ طزًا ايتػٝري

ات  ٚخاع١ً ايكةطاضات  َا ظاٍ يسِٜٗ ختٛفات ا اختاش بعض ايكطاض ٜطٜٔٚايػب  إٔ املس

     ِ ختتًةف ْتةا٥ر ايسضاغة١ َةع ْتةا٥ر        اي  ٜٛدس بٗةا شتةا ط٠ أٚ َػةؤٚي١ٝ َباؾةط٠ عًةٝٗ

( حبًٍّٛ ايتأثري املجايٞ املطتب١ األٚىل َٔ ب  األبعاز  ٚسًّةٍٛ  2009ايعُطات ) زضاغ١

 .االغتجاض٠ اي هط١ٜ املطتب١ األخري٠ َٔ ب  أبعاز ايسضاغ١

مت اغةتدطاز املتٛغةطات اذتػةاب١ٝ ٚاالضتطافةات     

.( ٜٛض  شيو7  ٚادتسٍٚ )االعتباض اي طزٟاملعٝاض١ٜ جملاٍ 

 

  

1 42 
ٜ ٛ  بعض ايًّحسٝات يًعاًَ  َع٘ ع٢ً 

 .أغؼ ع١ًُٝ يٝعٜس َٔ خةاتِٗ
4,29 .84 

نبري٠ 

 دسًا

2 
40 

ٜػع٢ إىل دعٌ َٗاّ ايعاًَ  َع٘ أنجط ق١ُٝ 

 .َٚع٢ٓ
 نبري٠ 87. 4,12

3 
 نبري٠ 98. 4,03 .حيرتّ قٓاعات ٚآضا٤ ايعاًَ  َع٘ 38

4 
 نبري٠ 1,02 3,83 .يعاًَ  َعٜ٘طاعٞ اي طٚم اي طز١ٜ ب  ا 33

5 
34 

ٜػتُع دٝسًا يٛدٗات ْاط ايعاًَ  ا شتتًف 

 .األَٛض
 نبري٠ 1,06 3,70

 نبري٠ 1,14 3,62  ٜٗتِ بتشكٝل استٝادات ٚضغبات ايعاًَ  َع٘ 36 6
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 نبري٠ 1,18 3,54  ٜكسض زتٛزات اآلخطٜٔ ٜٚعرتف بٗا 37 7

 َتٛغط١ 1,30 2,97  ي١ٝحيطص ع٢ً تهافؤ ايػًط١ َع املػؤٚ 41 8

 َتٛغط١ 1,20 2,93  ٜطنع ع٢ً ايتعًِٝ ايصاتٞ املػتُط 35 9

 َتٛغط١ 1,27 2,92  مياضؽ زٚض املسض  يًعاًَ  َع٘ 39 10

 نبري٠ 40. 3,59 نهٌ االعتباض اي طزٟ

-2,92املتٛغةةطات اذتػةةاب١ٝ قةةس تطاٚسةةت َةةاب  )ٕ أ( 7)ضقةةِ ٜةةب  ادتةةسٍٚ 

ضقةِ   ٠(  سٝح دا٤ت اي كط1,30 -0,84ٜرتاٚح َا ب  )   ٚباضتطاف َعٝاضٟ(4,29

ٜ ةٛ  بعةض ايًّةحسٝات يًعةاًَ  َعة٘ عًة٢ أغةؼ عًُٝة١           ٚاي  تٓ  ع٢ً( 42)

بُٝٓا دا٤ت اي كةط٠    (4,29ا املطتب١ األٚىل ٚمبتٛغط سػابٞ بًؼ )  يٝعٜس َٔ خةاتِٗ

٠ ٚمبتٛغةط سػةابٞ   مياضؽ زٚض املسض  يًعاًَ  َع٘  باملطتب١ األخري ًّْٚٗا ( 39)ضقِ 

ٚبةةاضتطاف َعٝةةاضٟ   ( 3,59ٚبًةةؼ املتٛغةةط اذتػةةابٞ يًُذةةاٍ  نهةةٌ )    (2,92بًةةؼ )

ٟ ت ػط ايباسج١ سًٍّٛ زتاٍ   (0,40) عًة٢ َػةت٣ٛ )نةبري( إىل ٚدةٛز      االعتباض اي ةطز

ٜػةةتُع دٝةةسًا يٛدٗةةات  تةةطابط ادتُةةاعٞ بةة  َةةسٜطٟ املةةساضؽ ٚايعةةاًَ  َعةة٘  ٚأْةة٘   

  د١ٗ أخط٣ قٝاَ٘ بت ٜٛض ايًّحسٝات يًعاًَ  َعْ٘اطِٖ ا أغً  األَٛض  َٚٔ 

 

 يإلداب١ عٔ ٖصا ايػؤاٍ مت اغتدطاز املتٛغطات اذتػاب١ٝ ٚاالضتطافةات املعٝاضٜة١  

ُٖٝة١ مماضغةة١ ايكٝةةاز٠ ايتشًٜٛٝةة١ يةةس٣ َةسٜطٟ املةةساضؽ ايجاْٜٛةة١ اذتهَٛٝةة١ األضزْٝةة١ ا   أل

.( ٜٛض  شيو8) ضقِ ٚادتسٍٚ  ستافا١ ايعاع١ُ عُإ نُا ٜطاٖا َعًُِٖٛ
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املتٛغطات اذتػةاب١ٝ ٚاالضتطافةات املعٝاضٜة١ ألُٖٝة١ مماضغة١ ايكٝةاز٠ ايتشًٜٛٝة١ يةس٣ َةسٜطٟ           .(8) ضقِ سٍٚادت

ِ جا١ْٜٛ اذته١َٝٛ األضز١ْٝ ا ستافاة١ ايعاعة١ُ  عُةإ نُةا ٜطاٖةا      املساضؽ اي َطتبة١   َعًُةٖٛ

 .تٓاظيًٝا

 اجملاٍ ايطقِ ايطتب١
املتٛغط 

 اذتػابٞ

االضتطاف 

 املعٝاضٟ
 املػت٣ٛ

 نبري٠ دسًا 47. 4,22 االعتباض اي طزٟ 4 1

 نبري٠ 50. 4,06 االغتجاض٠ اي هط١ٜ 3 2

 بري٠ن 53. 4,05 ايتش ٝع اإلهلاَٞ 2 3

 نبري٠ 48. 3,97 ايتأثري املجايٞ 1 4

 نبري٠ 43. 4,07 األ١ُٖٝ نهٌ

  

  (4,22-3,97املتٛغطات اذتػاب١ٝ قس تطاٚست َا ب  )إٔ ( 8ٜب  ادتسٍٚ )

  االعتباض اي طزٟ زتاٍ  (  سٝح دا0,53٤ -0,47ٚباضتطاف َعٝاضٟ ٜرتاٚح َا ب  )

ٞ     بُٝٓا دا٤ زتاٍ (4,22َتٛغط سػابٞ بًؼ )بأع٢ً ا املطتب١ األٚىل  ا   ايتةأثري املجةاي

ٌ  (  ٚبًةؼ املتٛغةط اذتػةابٞ ي ُٖٝة١    3,97املطتب١ األخري٠ ٚمبتٛغط سػابٞ بًةؼ )   نهة

ت ػةةط ايباسجةة١ غةةب  سًّةةٍٛ )األُٖٝةة١( عًةة٢   (0,43ٚبةةاضتطاف َعٝةةاضٟ )(  4,02)

٠ ايتشًٜٛٝة١;  تكسٜطات ب  نبري٠ دسًا ٚنبري٠  إىل ساد١ املساضؽ األضز١ْٝ املًشة١ يًكٝةاز  

فارتٝاضات ايكا١ُ٥ أَاّ املؤغػات ايرتب١ٜٛ عا١ًَ ٚاملساضؽ خاع١ً ألزا٤ َٗاَٗةا ٚاذت ةاظ   

ع٢ً ضغايتٗا ايٛ ٓٝة١  تةتكً  َٜٛةًا بعةس ٜةّٛ  ممةا دعًةٗا حبادة١ إىل َةٓٗر ٚأغةًٛ            

تٓػةذِ ْتةا٥ر ايسضاغة١      عٌُ  حتاٍٚ َٔ خحي٘ تطٜٛط ٚحتػ  ارتسَات اي  تكسَٗا

ٕ ٚ أبٛ تٝٓة١  غ١َع ْتا٥ر زضا ٕ 2008) ايطٚغةا ايكٝةاز٠ ايتشًٜٛٝة١ ٖةٞ األفطةٌ تٓبةؤًا       ( بةأ

ٚفُٝةا ًٜةٞ تكةسٜطات      ايرتغ١ًٝ ايكٝاز٠ َٚٔ ثِبايتُٝع ايرتبٟٛ  ًٜٝٗا ايكٝاز٠ ايتبازي١ٝ  
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   سٝح ناْت ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:سس٠نٌ زتاٍ ع٢ً أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ ع٢ً فكطات 

اغتدطاز املتٛغطات اذتػاب١ٝ ٚاالضتطافات املعٝاضٜة١   مت

.( ٜٛض  شيو9جملاٍ ايتأثري املجايٞ  ٚادتسٍٚ )

-3,76املتٛغةةطات اذتػةةاب١ٝ قةةس تطاٚسةةت َةةاب  )إٔ ( 9) ضقةةِ ٜةةب  ادتةةسٍٚ

ميتًةو   زتةاٍ   (  سٝح دةا٤ 1,19 -0,82ٚباضتطاف َعٝاضٟ ٜرتاٚح َا ب  )  (4,48

  (4,48َتٛغةط سػةابٞ بًةؼ )   بأع٢ً ا املطتب١ األٚىل   ضؤ١ٜ ٚاضش١ َؿٛق١ يًُػتكبٌ

ا املطتبة١ األخةري٠ ٚمبتٛغةط      حياة٢ بةاسرتاّ َةٔ  ٝةع ايعةاًَ  َعة٘       بُٝٓا دةا٤ زتةاٍ   

ٍ  3,76سػةةابٞ بًةةؼ )  ٚبةةاضتطاف  ( 3,97) نهةةٌ (  ٚبًةةؼ املتٛغةةط اذتػةةابٞ يًُذةةا

دةةات إىل استٝاٜطدةةع غةةب  سًّةةٍٛ اجملةةاٍ عًةة٢ َػةةت٣ٛ )نةةبري(      (0,48َعٝةةاضٟ )

ايعةةاًَ  َُٗةةا نةةإ ْةةٛع املؤغػةة١ ايرتبٜٛةة١ إىل قا٥ةةس حياةة٢ ب عذةةا  ٚاسةةرتاّ ٚتكةةسٜط    

االستٝادةةات ايؿدًّةة١ٝ يةة٘   قبةةٌ َعةة٘ايعةةاًَ  َعةة٘   ٚإٔ ٜكةةسّ استٝادةةات ايعةةاًَ  

ممةةا غةةٝؤزٟ إىل ن ةةا٠٤ َساضغةةٓا ا   ٚنةةصيو إٔ تهةةٕٛ تًّةةطفات٘ شات  ةةابع أخحقةةٞ    

بٛدٛز عحق١  (Sagnak, 2010) ا٥ر زضاغ١ غادٓاىتٓػذِ ْتا٥ر ايسضاغ١ َع ْت  املًُه١

 .اضتبا ١ٝ ق١ٜٛ ب  ايكٝاز٠ ايتش١ًٜٝٛ ٚاملٓار األخحقٞ

 

 نبري٠ دسًا 82. 4,48  ميتًو ضؤ١ٜ ٚاضش١ َؿٛق١ يًُػتكبٌ 1 1

2 
7 

ٜتذةةاٚظ ًَّةةاذت٘ ايصاتٝةة١ بٗةةسف حتكٝةةل املًّةةًش١  

  ايعا١َ
 نبري٠ 92. 4,19

3 
 نبري٠ 99. 4,17  ٜتدص قطاضات دط١٦ٜ 13
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 نبري٠ 1,01 4,08  ٜعطٞ اٖتُاًَا نبريًا يةاَر ايتػٝري ٚايتطٜٛط 11 4

 نبري٠ 82. 4,06   يًّسم مما ٜععظ ايجك١ بٜ٘تُتع با 5 5

6 
 نبري٠ 91. 3,97  ٜعٌُ ع٢ً إًّٜاٍ ايطؤ١ٜ إىل ايعاًَ  َع٘ 2

 نبري٠ 95. 3,87  ٜتُتع مبٗاضات قٝاز١ٜ تععظ ايجك١ ب٘ 6 7

 نبري٠ 1,19 3,85   ٜعٚز ايعاًَ  باملحساات ٚايٓكس ايبٓا٤ 12 7

 نبري٠ 95. 3,84  ًٜتعّ بايكِٝ املج٢ً ا غًٛن٘ 3 9

 نبري٠ 1,02 3,83   ٜتُتع بجك١ شات١ٝ عاي١ٝ 4 10

11 
8 

ميتًةةةةو ايكةةةةسض٠ عًةةةة٢ إقٓةةةةاع ايعةةةةاًَ  يعٜةةةةاز٠  

  هاغِٗ يًعٌُ
 نبري٠ 1,01 3,79

12 
 نبري٠ 92. 3,77   ٜتًّطف بؿهٌ  ٛشدٞ ٜػع٢ ايعإًَٛ ،انات٘ 9

13 
 نبري٠ 93. 3,76  حيا٢ باسرتاّ َٔ  ٝع ايعاًَ  َع٘ 10

 نبري٠ 48. 3,97 تأثري املجايٞ نهٌاي

 

مت اغةتدطاز املتٛغةطات اذتػةاب١ٝ ٚاالضتطافةات     

.( ٜٛض  شيو10) ضقِ املعٝاض١ٜ جملاٍ ايتش ٝع اإلهلاَٞ  ٚادتسٍٚ

-3,87بة  )  املتٛغطات اذتػاب١ٝ قةس تطاٚسةت َةا   إٔ ( 10) ضقِ ٜب  ادتسٍٚ

(  سٝح دا٤ت اي كط٠ ضقةِ  1,16 -0,84ٟ ٜرتاٚح َا ب  )ٚباضتطاف َعٝاض  (4,27

بةأع٢ً  ا عٝاغ١ ضؤ١ٜ ايه١ًٝ  ا املطتبة١ األٚىل   ايعاًَ ( ٚاي  تٓ  ع٢ً  ٜؿطى 14)

 ٜ ةٛ    ( ٚاي  تٓ  ع22٢ًدا٤ت اي كط٠ ضقِ )   بُٝٓا(4,27َتٛغط سػابٞ بًؼ )

ٚمبتٛغةةط سػةةابٞ بًةةؼ    ا املطتبةة١ األخةةري٠  ايعةةاًَ  َعةة٘ بتشكٝةةل األٖةةساف املطدةة٠ٛ    

  (0,53ٚباضتطاف َعٝةاضٟ ) (  4,05) نهٌ (  ٚبًؼ املتٛغط اذتػابٞ يًُذا3,76ٍ)
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قا٥ةةس ٜ ػةةط غةةب  سًّةةٍٛ اجملةةاٍ عًةة٢ َػةةت٣ٛ )نةةبري( إىل سادةة١ ايعةةاًَ  إىل ٚدةةٛز   

  ٚايتذطبة١ امل ٝةس٠  ٚتؿةذٝعِٗ     ٟٜتًّطف بأغةًٛ  ٜةجريِٖ َةٔ سٝةح سة  ايتشةس      

 .ٞ اغتجاض٠ ضٚح اي طٜل َٔ خحٍ اذتُاغ١ ٚاملجاي١ٝٚايتعطف ع٢ً تٛقعاتِٗ  ٚبايتاي

 

1 
14 

  ٜؿطى ايعاًَ  ا عٝاغ١ ضؤ١ٜ املسضغ١
4,27 .84 

نبري٠ 

 دسًا

2 
21 

  ٜٛد٘ ايعاًَ  يًعٌُ بت اؤٍ ٚبطٚح اي طٜل ايٛاسس
4,21 .91 

نبري٠ 

 دسًا

 نبري٠ 95. 4,15  ٜػتطٝع حتٌٜٛ ايطؤ١ٜ أىل ٚاقع ًَُٛؽ 15 3

4 
20 

ٜٗةةةتِ بتش ٝةةةع ايعةةةاًَ  يتشكٝةةةل أٖةةةساف ٚضؤٜةةة١     

  َؿرتن١
 نبري٠ 94. 4,09

 نبري٠ 95. 4,04   تٓػذِ أقٛاي٘ َع أفعاي٘ 19 5

 نبري٠ 1,00 3,98   ٜعٌُ ع٢ً ت١ُٝٓ ايعاًَ  َع٘ يٝهْٛٛا قاز٠ دسز 16 6

 نبري٠ 97. 3,97   ٜعتة األخطا٤ جتاض  ع١ًُٝ َ ٝس٠ 18 7

 نبري٠ 96. 3,93   ٜؿذع ايعٌُ ادتُاعٞ َُٗا ناْت إصتاظات٘ عػري٠ 17 8

 نبري٠ 1,02 3,93   ٜتُتع مبٗاضات اتًّاٍ فعاي١ 23 9

 نبري٠ 1,16 3,87   ٛ  ايعاًَ  َع٘ بتشكٝل األٖساف املطد٠ٜٛ 22 10

 نبري٠ 53. 4,05 ايتش ٝع اإلهلاَٞ نهٌ

  

مت اغةتدطاز املتٛغةطات اذتػةاب١ٝ ٚاالضتطافةات     

.( ٜٛض  شيو11) ضقِ املعٝاض١ٜ جملاٍ االغتجاض٠ اي هط١ٜ  ٚادتسٍٚ
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ِ  ٜب  ادتسٍٚ -3,80املتٛغةطات اذتػةاب١ٝ قةس تطاٚسةت َةاب  )      إٔ( 11) ضقة

( 26(  دا٤ت اي كط٠ ضقِ )1,06 -0,77ٚباضتطاف َعٝاضٟ ٜرتاٚح َا ب  )  (4,23

 ٜكسّ ايعٕٛ ٚاملػاْس٠ يًعاًَ  َع٘ يتطبٝل أفهةاض دسٜةس٠ إبساعٝة١  ا     ٚاي  تٓ  ع٢ً

( ٚاي  27ضقِ ) دا٤ت اي كط٠  بُٝٓا (4,27َتٛغط سػابٞ بًؼ )بأع٢ً املطتب١ األٚىل 

ا املطتبة١ األخةري٠     ٜػُ  بكسض نبري َٔ املدا ط ا،ػٛب١ ا اختةاش ايكةطاضات    تٓ  ع٢ً

ٍ   3,80ٚمبتٛغةةط سػةةابٞ بًةةؼ )   (  4,06) نهةةٌ (  ٚبًةةؼ املتٛغةةط اذتػةةابٞ يًُذةةا

إىل ٜطدع ايػةب  ا سًّةٍٛ اجملةاٍ عًة٢ َػةت٣ٛ )نةبري(         (0,50ٚباضتطاف َعٝاضٟ )

ا٥ةةس حتةة٢ًٜٛ ٜكةةّٛ بايبشةةح عةةٔ األفهةةاض ادتسٜةةس٠ ٚتؿةةذٝع سةةٌ  استٝةةاز ايعةةاًَ  إىل ق

بططٜكة١ ابساعٝة١ َةٔ قبةٌ ايعةاًَ   ٚزعةِ ايُٓةاشز ادتسٜةس٠ ٚارتحقة١ ألزا٤           املؿهحت

ٚقس ٜهٕٛ ٖصا َتةٛفط ا املةساضؽ األضزْٝة١ اذتهَٛٝة١ َةٔ خةحٍ تكةسِٜ ايعةٕٛ           ايعٌُ

ػُاح هلِ بارتطٚز َٔ املساضؽ ٚاملػاعس٠ يًعاًَ  َع٘ بتطبٝل أفهاض دسٜس٠  َٚجًح اي

تٓاغُت ْتا٥ر ايسضاغ١   ا  تتعًل باغتهُاٍ زضاغتِٗ األنازمي١ٝبقبٌ ْٗا١ٜ ايسٚاّ ألغ

بٛدةٛز عحقة١  طزٜة١ قٜٛة١      ((Moolenaar, et, al, 2010َع ْتا٥ر زضاغ١ َٛيٝٓاض ٚآخطٕٚ 

سضغةٞ اإلبةساعٞ   ب  ايكٝاز٠ ايتش١ًٜٝٛ ٚاملٓار املسضغٞ اإلبةساعٞ  ٚأٜطةًا بة  املٓةار امل    

 .ٚب  َكسض٠ ايكا٥س ع٢ً اغتُطاض١ٜ ؾبه١ ايعحقات اإلْػا١ْٝ
 

1 
26 

يعةةٕٛ ٚاملػةةاْس٠ يًعةةاًَ  َعةة٘ يتطبٝةةل أفهةةاض ٜكةسّ ا 

 دسٜس٠ إبساع١ٝ
4,23 .88 

نبري٠ 

 دسًا

2 
30 

ٕ ا سٝةةاتِٗ ٛحيةاٍٚ ايتعةطف عًة٢ َةا ٜطٜةسٙ ايعةاًَ      

 ايٛظٝ ١ٝ 
 نبري٠ 90. 4,19
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 نبري٠ 87. 4,13 ٜعٌُ ع٢ً تٛ   ثكاف١ ايتػٝري ٚايتطٜٛط بعكح١ْٝ 24 3

 نبري٠ 97. 4,11 ٢ حتٌُ املػؤٚي١ٜٝبسٟ ايجك١ ا َكسض٠ ايعاًَ  عً 32 4

5 
28 

ٜؿةةذع ايعةةاًَ  َعة٘ة عًةة٢ اإلبةةساع ا سةةٌ املؿةةهحت  

 املعكس٠
 نبري٠ 77. 4,09

6 
29 

ٜؿةةةذع ايعةةةاًَ  َعةة٘ة عًةةة٢ إعةةةاز٠ ايٓاةةةط ا األفهةةةاض 

 ٚاذتًٍٛ
 نبري٠ 90. 4,07

 نبري٠ 1,00 3,98 ٜػاعس ايعاًَ  َع٘ ع٢ً إظٗاض أق٢ًّ قسضاتِٗ 25 7

 نبري٠ 1,06 3,90 يعاًَ  َع٘ ع٢ً ايتكِٜٛ ايصاتٞ ألزا٥ِٗحي ع ا 31 8

9 
27 

ٜػةةُ  بكةةسض نةةبري َةةٔ املدةةا ط ا،ػةةٛب١ ا اختةةاش       

 ايكطاضات
 نبري٠ 1,02 3,80

 نبري٠ 50. 4,06 االغتجاض٠ اي هط١ٜ نهٌ

مت اغةتدطاز املتٛغةطات اذتػةاب١ٝ ٚاالضتطافةات     

.( ٜٛض  شيو12)ضقِ ٍ االعتباض اي طزٟ  ٚادتسٍٚ املعٝاض١ٜ جملا

ِ  ٜب  ادتسٍٚ -3,89املتٛغةطات اذتػةاب١ٝ قةس تطاٚسةت َةاب  )     ٕ أ( 12) ضقة

ٚاية   ( 39ضقةِ )  ٠(  سٝح دا٤ت اي كةط 1,04 -0,80  ٚباضتطاف َعٝاضٟ )(4,49

٘     تٓ  ع٢ً ا املطتبة١ األٚىل ٚمبتٛغةط سػةابٞ بًةؼ       مياضؽ زٚض املةسض  يًعةاًَ  َعة

ٜ ةٛ  بعةض ايًّةحسٝات     ٚاي  تٓ  ع٢ً ( 42)ضقِ  ٠بُٝٓا دا٤ت اي كط  (3,89)

  ِ باملطتبة١ األخةري٠ ٚمبتٛغةط سػةابٞ       يًعاًَ  َع٘ ع٢ً أغؼ ع١ًُٝ يٝعٜس َةٔ خةةاتٗ

ٚبةةاضتطاف َعٝةةاضٟ  (  4,22ٚبًةةؼ املتٛغةةط اذتػةةابٞ يًُذةةاٍ نهةةٌ )     (3,89بًةةؼ )

دةسًا(  ٚسًّةٛي٘ عًة٢ املطتبة١      ٜ ػط غب  سًٍّٛ اجملاٍ ع٢ً َػت٣ٛ )نبري  (0,57)
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األٚىل َٔ ب  األبعاز ا األ١ُٖٝ سػ  تكسٜطات أفطاز ايعٝٓة١  ٚشيةو ذتادة١ ايعةاًَ      

ٜٛيةةٕٛ اٖتُاَةةًا خاعةةًا الستٝادةةات ايعةةاًَ  َٗةةِ  ٚنةةصيو      ا املةةساضؽ إىل َةةسضا٤  

 .َٔ خحٍ تب٢ٓ اغرتاتٝذٝات ايتكسٜط ٚاإل طا٤  َٚطاعا٠ اي طٚم اي طز١ٜ الصتاظاتِٗ

 نبري٠ دسًا 81. 4,49 مياضؽ زٚض املسض  يًعاًَ  َع٘ 39 1

 نبري٠ دسًا 84. 4,43 عاًَ  َعٜ٘طاعٞ اي طٚم اي طز١ٜ ب  اي 33 2

3 
34 

ٜػةةتُع دٝةةسًا يٛدٗةةات ْاةةط ايعةةاًَ  ا شتتًةةف   

 األَٛض
 نبري٠ دسًا 95. 4,31

 نبري٠ دسًا 89. 4,29 ٜكسض زتٛزات اآلخطٜٔ ٜٚعرتف بٗا 37 4

 نبري٠ دسًا 81. 4,29 حيطص ع٢ً تهافؤ ايػًط١ َع املػؤٚي١ٝ 41 5

 نبري٠ دسًا 86. 4,23 ػتُطٜطنع ع٢ً ايتعًِٝ ايصاتٞ امل 35 6

 نبري٠ 99. 4,17 ٜٗتِ بتشكٝل استٝادات ٚضغبات ايعاًَ  َع٘ 36 7

 نبري٠ 1,04 4,09 حيرتّ قٓاعات ٚآضا٤ ايعاًَ  َع٘ 38 8

9 
40 

ٜػةةع٢ إىل دعةةٌ َٗةةاّ ايعةةاًَ  َعةة٘ أنجةةط قُٝةة١    

 َٚع٢ٓ
 نبري٠ 80. 4,05

10 
42 

ٜ ةةٛ  بعةةض ايًّةةحسٝات يًعةةاًَ  َعةة٘ عًةة٢   

 ع١ًُٝ يٝعٜس َٔ خةاتِٗأغؼ 
 نبري٠ 92. 3,89

 نبري٠ دسًا 47. 4,22 االعتباض اي طزٟ نهٌ

 

α
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مت اغتدطاز املتٛغطات اذتػاب١ٝ ٚاالضتطافةات املعٝاضٜة١   يإلداب١ عٔ ٖصا ايػؤاٍ 

يتكسٜطات ع١ٓٝ ايسضاغ١ عًة٢ َػةت٣ٛ مماضغة١ ايكٝةاز٠ ايتشًٜٛٝة١ يةس٣ َةسٜطٟ املةساضؽ         

ادتةٓؼ  ٚخةة٠   ستافاة١ ايعاعة١ُ عُةإ سػة  َةتػريات      ا  األضز١ْٝايجا١ْٜٛ اذته١َٝٛ 

.( ٜب  شيو13) ضقِ ٚادتسٍٚ ايتعًِٝ  ٚاملؤٌٖ ايعًُٞ 

ا املتٛغةةطات اذتػةةاب١ٝ ٚاالضتطافةةات املعٝاضٜةة١   تكاضبةةًا( 13) ضقةةِ ٜةةب  ادتةةسٍٚ

يتكسٜطات ع١ٓٝ ايسضاغ١ عًة٢ َػةت٣ٛ مماضغة١ ايكٝةاز٠ ايتشًٜٛٝة١ يةس٣ َةسٜطٟ املةساضؽ         

هَٛٝةة١ األضزْٝةة١ ا ستافاةة١ ايعاعةة١ُ عُةةإ بػةةب  اخةةتحف ف٦ةةات َةةتػريات ايجاْٜٛة١ اذت 

    ٞ ٚيبٝةةإ زاليةة١ اي ةةطٚم اإلسًّةةا١ٝ٥ بةة       ادتةةٓؼ  ٚخةةة٠ ايتعًةةِٝ  ٚاملؤٖةةٌ ايعًُةة

.( ٜب  شيو14املتٛغطات اذتػاب١ٝ مت اغتدساّ حتًٌٝ ايتبأٜ ايجحثٞ  ٚدسٍٚ )

 
 

 

 ادتٓؼ

 143 377. 3,72 شنط

 212 377. 3,80 أْج٢

 ارتة٠ ايتع١ًُٝٝ

 102 381. 3,76 غٓٛات ٚأقٌ 10

 253 378. 3,77 غ١ٓ ٚأنجط 11

 املؤٌٖ ايعًُٞ

 201 384. 3,79 بهايٛضٜٛؽ فُا زٕٚ

 154 368. 3,73 َادػتري فأع٢ً

 355 378. 3,77 اجملُٛع
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( تعةع٣  α  =0,05ًّا١ٝ٥ )( عسّ ٚدٛز فطٚم شات زالي١ إس14) ضقِ ٜتب  َٔ ادتسٍٚ 

عةةسّ   0,117ٚسًّةةا١ٝ٥ بًػةةت  إ  ٚبساليةة١ 2,473يًذةةٓؼ  سٝةةح بًػةةت قُٝةة١ ف   

  سٝةح بًػةت   ( تعةع٣ يًدةة٠ ايتعًُٝٝة١   α  =0,05ٚدٛز فطٚم شات زالية١ إسًّةا١ٝ٥ )  

ٚدةةٛز فةةطٚم شات زاليةة١    عةةسّ 0,262سًّةةا١ٝ٥ بًػةةت إ  ٚبساليةة١ 1,264قُٝةة١ ف  

  ٚبسالية١  3,020عًُٞ  سٝح بًػةت قُٝة١ ف   ًُؤٌٖ اي( تعع٣ يα  =0,05إسًّا١ٝ٥ )

  .0,083اسًّا١ٝ٥ بًػت 

 

 

 

 117. 2,473 350. 1 350. ادتٓؼ

 262. 1,264 179. 1 179. ارتة٠ ايتع١ًُٝٝ

 083. 3,020 428. 1 428. املؤٌٖ ايعًُٞ

   142. 351 49,707 ارتطأ

    354 50,654 املتػريات زتتُع١
  

ايػب  ا شيو إىل اٖتُاّ ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ مبسٜطٟ املساضؽ  ٣ميهٔ إٔ ٜعع

ؾةةةازِٖ ٚتعٜٚةةةسِٖ مبةةةا ًٜةةةعَِٗ بػةةةض ايٓاةةةط عةةةٔ ادتةةةٓؼ  ٚارتةةةة٠ ٚضعةةةاٜتِٗ ٚإض

َٚٔ د١ٗ أخط٣ ٜتطة  ات ةام عٝٓة١ ايسضاغة١ عًة٢ أُٖٝة١         ايتع١ًُٝٝ  ٚاملؤٌٖ ايعًُٞ

ختتًةةف ْتةةا٥ر   مماضغةة١ ايكٝةةاز٠ ايتشًٜٛٝةة١ ا َةةساضؽ املًُهةة١ َُٗةةا اختً ةةت املةةتػريات

 اجتاٖات ا إسًّا١ٝ٥ زالي١ تشا فطٚم بٛدٛز( 2010ايطبٝع١ )ايسضاغ١ َع ْتا٥ر زضاغ١ 

  .ملتػري املؤٌٖ ايعًُٞ  ع١ٓٝ أفطاز
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α 

  

مت اغتدطاز املتٛغطات اذتػاب١ٝ ٚاالضتطافةات املعٝاضٜة١   يإلداب١ عٔ ٖصا ايػؤاٍ 

يتكةةسٜطات عٝٓةة١ ايسضاغةة١ عًةة٢ أُٖٝةة١ مماضغةة١ ايكٝةةاز٠ ايتشًٜٛٝةة١ يةةس٣ َةةسٜطٟ املةةساضؽ  

ٕ ايجا١ْٜٛ اذته١َٝٛ األضز١ْٝ ا ستافاة١ ايعاعة١ُ    ادتةٓؼ  ٚخةة٠   سػة  َةتػريات    عُةا

 .( ٜب  شيو15) ضقِ   ٚادتسٍٚايتعًِٝ  ٚاملؤٌٖ ايعًُٞ

 

 

 
 

 

 ادتٓؼ

 143 410. 4,06 شنط

 212 449. 4,08 أْج٢

 ارتة٠ ايتع١ًُٝٝ

 102 431. 4,00 غٓٛات ٚأقٌ 10

 253 432. 4,09 غ١ٓ ٚأنجط 11

 املؤٌٖ ايعًُٞ

بهةةةةةايٛضٜٛؽ فُةةةةةا   

 ٕزٚ
4,07 .430 201 

 154 439. 4,06 َادػتري فأع٢ً

 355 433. 4,07 اجملُٛع

ا املتٛغةطات اذتػةاب١ٝ ٚاالضتطافةات املعٝاضٜة١      تكاضبةاً (  15) ضقِ ٜب  ادتسٍٚ 

يتكةةسٜطات عٝٓةة١ ايسضاغةة١ عًةة٢ أُٖٝةة١ مماضغةة١ ايكٝةةاز٠ ايتشًٜٛٝةة١ يةةس٣ َةةسٜطٟ املةةساضؽ  
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بػةةب  اخةةتحف ف٦ةةات َةةتػريات  عُةةإايعاعةة١ُ  ايجاْٜٛة١ اذتهَٛٝةة١ األضزْٝةة١ ا ستافاةة١ 

    ٞ ٚيبٝةةإ زاليةة١ اي ةةطٚم اإلسًّةةا١ٝ٥ بةة       ادتةةٓؼ  ٚخةةة٠ ايتعًةةِٝ  ٚاملؤٖةةٌ ايعًُةة

  ( ٜب  شيو16) ضقِ املتٛغطات اذتػاب١ٝ مت اغتدساّ حتًٌٝ ايتبأٜ ايجحثٞ دسٍٚ

 

 

 

 813. 056. 011. 1 011. ادتٓؼ

 031. 4,669 872. 1 872. ارتة٠ ايتع١ًُٝٝ

 210. 1,580 295. 1 295. املؤٌٖ ايعًُٞ

   187. 351 65,550 ارتطأ

    354 66,459 املتػريات زتتُع١

 

( α  =0,05ٚدٛز فطٚم شات زالي١ إسًّا١ٝ٥ )عسّ ( 16) ضقِ ٜتب  َٔ ادتسٍٚ

ٚدٛز   0,813ٚبًػت إسًّا١ٝ٥   ٚبسالي١ 0,56يًذٓؼ  سٝح بًػت ق١ُٝ ف تعع٣ 

  سٝةح بًػةت قُٝة١ ف    ( تعع٣ يًدة٠ ايتعًُٝٝة١ α  =0,05فطٚم شات زالي١ إسًّا١ٝ٥ )

ٚدةٛز  غةٓٛات فةأنجط  ٚعةسّ     10ٚيًّةا    0,031بًػةت  إسًّةا١ٝ٥    ٚبسالي١ 4,669

ًُؤٌٖ ايعًُةٞ  سٝةح بًػةت قُٝة١ ف     ( تعع٣ يα  =0,05فطٚم شات زالي١ إسًّا١ٝ٥ )

ٚدةةٛز فةةطٚم شات زاليةة١   ٜ ػةةط غةةب     0,210بًػةةت إسًّةةا١ٝ٥   ٚبساليةة١ 1,580

أنجط  إىل أْٗةِ  غةٓٛات فة   10  ٚيًّةا   ( تعع٣ يًدةة٠ ايتعًُٝٝة١  α  =0,05إسًّا١ٝ٥ )

ألُٖٝة١   اغٓٛات ٚأقةٌ  ٚبايتةايٞ ٖةِ أنجةط تكةسٜطً      10أنجط زضا١ٜ ٚخة٠ َٚعطف١ َٔ ف١٦ 
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تتٓةاغِ ْتةا٥ر ايسضاغة١ َةع زضاغة١        مماضغ١ ايكٝاز٠ ايتشًٜٛٝة١ ملةا هلةا َةٔ أُٖٝة١ ٚفٛا٥ةس      

 ٔ بة  ارتةةة٠ ٚمماضغةة١ َةةسٜط  إسًّةةا١ٝ٥ بٛدةةٛز عحقة١ شات زاليةة١    (Steven, 2012)غةتٝ 

( بٛدةٛز  2011ٖسا  ) ٞٚتت ل ْتا٥ر ايسضاغ١ َع زضاغ١ أب  ايكٝاز٠ ايتش١ًٜٝٛاملسضغ١ 

فطٚم شات زالي١ إسًّا١ٝ٥ ملتػري غٓٛات ارتري٠  ٚعسّ ٚدٛز فطٚفًا زاي١ إسًّا٥ٝاا ملةتػري  

 .املؤٌٖ ايعًُٞ

 

اعتُةةازًا عًةة٢ ايٓتةةا٥ر ايةة  تٛعةةًت إيٝٗةةا ايسضاغةة١  ٚاغةةتهُااًل ملتطًباتٗةةا       

 اإلفاز٠ َٓٗا  فكس قسَت ايباسج١ عسزًا َٔ ايتٛعٝات ٖٚٞ: ٚيػط  

ِ تععٜع االٖتُاّ مبؿاعط ايعاًَ  )املعًُة (   - ٔ   ٚتؿةذٝعٗ  ا املػةا١ُٖ خةحٍ   َة

ٚتةةٛدِٝٗٗ ٚتكةةسِٜ ايًّٓةة    شيةةو  أَهةةٔإٕ  ٚاملازٜةة١ املعٜٓٛةة١اذتةةٛافع  تكةةسِٜ

ّ  َعٗةةةِعًةةة٢ االتًّةةةاٍ امل تةةةٛح   ٚاالعتُةةةاز هلةةةِٚاإلضؾةةةاز   ظٜةةةاز٠ االٖتُةةةا

باستٝادةةات ايعةةاًَ  ٚتةةب  اغةةرتاتٝذٝات ايتكةةسٜط ٚايتععٜةةع االجيةةابٞ ٚايةةصٟ      

غٝؤزٟ إىل ؾعٛض ايعاًَ  باي دط نِْٛٗ ٜعًُٕٛ َع قا٥س حيرتَٗةِ ٜٚٗةتِ بٗةِ    

 .ٚبأَٛضِٖ  ٜٚؤزٟ شيو إىل االضتكا٤ بكسضاتِٗ

إٔ ميةةاضؽ َةةسٜطٟ املةةساضؽ زٚض املةةسض  يًعةةاًَ  َعٗةِة  ٚشيةةو َةٔة خةةحٍ عكةةس      -

ف ٜػةاِٖ   زٚضات ت سضٜب١ٝ ٖازف١ هلِ  تتعًل بعًُِٗ ايكٝازٟ ٚتطٜٛطٙ  ألٕ شيو غٛة

 .بؿهٌ فاعٌ ا ظٜاز٠ االْتُا٤ يس٣ ايعاًَ   ٚبايتايٞ حتػ  ايع١ًُٝ ايرتب١ٜٛ

املػةتكب١ًٝ ملساضغةِٗ     ايطؤٜة١  عٝاغ١ ا املؿاضن١ يًعاًَ  اي طع١ ضطٚض٠ إتاس١ -

ٍ َةٔ   ١ٝاملػةؤٚي  حتٌُ ع٢ً ِيتؿذٝعٗ ٖايتٓ ٝص هلِ األنة اهلاَـ تطىَع   خةح

 .ٚايرتب١ٜٛ اإلزاض١ٜ األعُاٍ يبعض ايًّحسٝات ت ٜٛض
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ّ  َتدًًّّة١  فعايٝةات  عكةس  - ٌ  باألؾةداص املبةسع    يحٖتُةا  تُٓٝة١  عًة٢  يًعُة

ِ  ٚتطةٜٛط  قسضاتِٗ ِ  أزا٥ٗة ٌ   ٚتؿةذٝعٗ ِ  َةا  إلبةطاظ أفطة ِ  يةسٜٗ  عًة٢  َٚهةاف٦تٗ

 .ًِٝ ايصاتٞ املػتُطًٜا  ٚزعُِٗ ع٢ً ايتعَٚعٓٛ َازًٜا ٚاإلبساع االبتهاض

ٍ  ضاغةات ايس َٔ املعٜس دطا٤إ ضطٚض٠ - ٔ  يًتأنةس  املٛضةٛع  ٖةصا  سةٛ ايٓتةا٥ر   زقة١  َة

ٔ  ٚشيةو  ايسضاغة١    إيٝٗةا  تٛعًت اي   ايسضاغة١ ٚتٛغةٝع   عٝٓة١  ظٜةاز٠   طٜةل  عة

 .أغًٛ  املكاب١ً ايؿد١ًّٝ ٚاغتدساّ ْطاقٗا

 

امل طةة١ً  األ ةةاد ايكٝازٜةة١  (2008ُت )عًّةةٚايطٚغإ  عبةةسا هلل أبةةٛ تٝٓةة١  

ضاْٝةا ايعبةساهلل    املًهة١  اي ةا٥عٜٔ جبةا٥ع٠   املعًُة   َٔ ٚدٗة١ ْاةط   ملسٜطٟ املساضؽ

 ٟ     يًُعًِ املتُٝع ٚعحقتٗا بتُٝعِٖ ايرتبةٛ

4 (4)  265 -278.  

  (2011أبٛ ٖسٜ   غاَٞ ) 

ضغةاي١ َادػةتري غةري     

 .داَع١ األظٖط  فًػط   َٓؿٛض٠

  (2005ب  عطا  غةامل )  

 

 .داَع١ عُإ ايعطب١ٝ  األضزٕ  زنتٛضاٙ غري َٓؿٛض٠ي١ ضغا
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عحقةة١ ايكٝةةاز٠    (2013ايتًبةةاْٞ  ْٗاٜةة١ ٚبةةسٜط  ضاَةةع ٚايطقةة   أهةةس )      

  ايتش١ًٜٝٛ بايتُه  ا ادتاَعات اي ًػط١ٝٓٝ ا قطاع غع٠

27(4)  733-774. 

( 2010ارتح١ًٜ  ٖس٣ ) 

 .ادتاَع١ األضز١ْٝ  األضزٕ  زنتٛضاٙ غري َٓؿٛض٠ضغاي١   

  (2010خًةف  ستُةس نةطِٜ )    

ضغةاي١ َادػةتري      

 .فًػط   اإلغح١َٝ ادتاَع١  غري َٓؿٛض٠

    (2010ايطبٝعة١  عةا  )   

 .ايػعٛز١ٜاملًُه١ ايعطب١ٝ    داَع١ املًو غعٛز  ضغاي١ َادػتري غري َٓؿٛض٠

 ( 2009ايػةبٝعٞ  عبٝةس )   

 داَعة١ أّ ايكةط٣     زنتةٛضاٙ غةري َٓؿةٛض٠   ضغةاي١    

 .ايػعٛز١ٜ املًُه١ ايعطب١ٝ

مماضغةة١ َةةسٜطٟ املةةساضؽ زضدةة١   (2010)   َٓةةاٍٚايتةةٓ    عبةةاؽايؿةةطٜ ٞ 

يتشًٜٛٝة١ َةٔ ٚدٗة١    ايجا١ْٜٛ ارتاع١ ا زٚي١ اإلَاضات ايعطب١ٝ املتشس٠ يًكٝةاز٠ ا 

 2013/ 15/6اغرتدع بتاضٜذ   (45)7    ْاط َعًُِٝٗ

 http://www,dr-saud-a,comَٔ املٛقع  

َساضغٓا   ا ايتش١ًٜٝٛ ايكٝاز٠  (2010ايؿُطاْٞ  أهس ) 

 28-5 /1-6-2010  

 .ايػعٛز١ٜ املًُه١ ايعطب١ٝ
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زضاغة١   –ايكٝاز٠ ايتش١ًٜٝٛ ٚزٚضٖا ا إزاض٠ ايتػةٝري    (2009زضٜٚـ  َاٖط ) 

  حت١ًًٝٝ آلضا٤ ع١ٓٝ َٔ َتدصٟ ايكةطاضات ا بعةض املًّةاضف ايعطاقٝة١     

  (78 )  100- 141. 

 املسٜطٜٔ مماضغ١ زضد١  (2012عابسٜٔ  ستُس ٚؾعٝبات  ستُس ٚسًب١ٝ  بٓات ) 

  ايكةسؽ  ستافاة١  ا اذته١َٝٛ املساضؽ ٜكسضٖا َعًُّٛ نُا األخحق١ٝ كٝاز٠اي

28 (2)  327-363.  

  (2006ايعاظَٞ  ستُةس )  

  ؿةٛض٠ ضغةاي١ َادػةتري غةري َٓ    

 .ايػعٛز١ٜاملًُه١ ايعطب١ٝ   داَع١ ْاٜف ايعطب١ٝ يًعًّٛ األ١َٝٓ

 ايتػٝري  إزاض٠ ا ايتش١ًٜٝٛ ايكٝاز٠ زٚض  (2006) سغع ايعتٝب٢  

 .عٛز١ٜايػ ايعطب١ٝ ًُه١  املدس٠ ايعًّٛ اإلزاض١ٜ  ن١ًٝ  

ِ  اإلزاض٠  ٞ  ايتٛافةل  ٚحتكٝةل  بةايكٝ  ا ايكُٝة

املٓاُةات 

 .4/11/2009ّ-1ايعا١َ اإلزاض٠ َعٗس 

طةةٜٛط إزاض٠ أ ةةٛشز َكةةرتح يت   (2011ايعػةةاف  يًٝةة٢ ٚايًّةةطاٜط٠  خايةةس )   

  إزاض٠ ادتةٛز٠ ايؿةا١ًَ   فًػ ١املسضغ١ ايتع١ًُٝٝ ا األضزٕ ا ض٤ٛ 

 27(3)  589-645. 

 ستافا١ٜطاتٗا ا َٚس املساضؽ َسٜطٟ مماضغ١ َس٣  (2009)ستُس   ُطاتايع 

 املعًُ   ْاط ٚد١ٗ َٔ ايتش١ًَٜٝٛ ايكٝاز٠ يػًٛى ايط ١ًٝ

(3)  63-89. 
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ُّا    (٢٠٠٢) عًٞ عٝاعط٠   : زاض ٕع

 .ٚايتٛظٜع يًٓؿط اذتاَس

  (2012ايػعايٞ  سافظ ) 

داَعة١   ضغةاي١ َادػةتري غةري َٓؿةٛض٠    

 .األضزٕ  ايؿطم األٚغط

2008ٚعُط  فس٣ٚ ) ًَّط ٢  عحح 

 .ايطؾس ايطٜا : َهتب١  (١ (د  

نُسخٌ يتشػة  أزا٤  ايتش١ًَٜٝٛ  ايكٝاز٠أغًٛ    (2002ًَّط ٢  ٜٛغف ) 

 5    َسٜط املسضغ١ ا ًَّةط 

(7)  65-78. 

َةٔ     (2010بٝة١ ٚايتعًةِٝ األضزْٝة١ )   ٚظاض٠ ايرت 

-15اغرتدع بتةاضٜذ      doc,jo/files/gfs,gov,moe,www  املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 .2013-سعٜطإ

 

1- Aydin, B, (2012), Transformational Leadership Behaviors of School 

Principals: A Qualitative Research Based on Teachers’ Perceptions, 

International Online Journal of Educational Sciences, ISSN: 1309-2707, 4 

(3), pp,581-591.   

2- Barbuto, J, and Burbach, M, (2006), The emotional intelligence of 

transformational leaders: A field study of elected officials, The Journal Of 

Social Psychology, 146(1), pp,51-64. 

3- Barnett, R, and McCormick, J, (2003), Vision relationships and teacher 

motivation: A case study, Journal of Educational Administration, 41(1),pp, 

84-92.

http://www.moe.gov.jo/files/gfs.doc


  السادسالعدد                                 جامعة اجملمعة                     

 

  
 

108 
 هـ0216م/صفر  4102ديسمرب        

4- Barnett, K; McCormick, J, and Conners, R, (2005), Transformation leadership 

in Schools panacea placebo or problem?, Journal Of Educational 

Administration, 39(1), pp, 24-46, 

5- Bass, B, and Avolio, B, (1994), Improving Organizational Effectiveness 

Through Transformational Leadership, London: Sage Publications, Thousand 

Oaks, CA. 

6- Bass, B, and Riggio, R, (2006), Transformational Leadership, (Second 

Edition), Lawrence Erlbaum Associates: Publishers, Mahwah, New Jersey: 

London.

7- Conger, M (2002), Leadership: learning to share the vision, organizational 

dynamics, winter, 19(3), pp, 187-209. 

8- Gibson, I, and Donnelly, K, (2003), Organizations, Behavior Structure, 

Baronesses: Mc Grow- Hill, Companies,

9- Kendra, C, (2013), Transformational Leadership, What Is Transformational 

Leadership?, Available at 

http://psychology,about,com/od/leadership/a/transformational,htm , (accessed 

on July19 2013). 

10- Michael, P (2008), Emotional Intelligence And Critical Thinking 

Relationships To Transformational Leadership, Unpublished doctoral 

dissertation, University of Phoenix, North America. 

11- Murphy, L (2005), Transformational Leadership: A Cascading Chain Reaction, 

Journal Of Nursing Management, 13 (1), pp, 310-322,

12-  Moolenaar, N; Alan, J,  and Peter, S,  (2010), Occupying the Principal 

Position: Examining Relationships Between Transformational Leadership, 

Social Network Position, and Schools’ Innovative Climate, Educational 

Administration Quarterly,46 (5), pp, 670-684. 

13- Nienke, M (2010), Occupying the Principal Position: Examining 

Relationships Between Transformational Leadership, Social Network 

Position, and Schools Innovative Climate. Available 

athttp://eaq.sagepub.comLcontentL46L5L623.abstract.

14- Sagnak, M, (2010), The relationship between transformational school 

leadership and ethical climate, Educational Sciences Theory and Practice, 10 

(2), pp,1135- 1152.  

15- Sorenson, G, and Goethals, R, (2006), The Quest for a General Theory of 

Leadership, UK: Edward Elgar Publishing Limited.  

 

http://psychology.about.com/bio/Kendra-Cherry-17268.htm
http://psychology.about.com/od/leadership/a/transformational.htm%20.%20(accessed%20on%20July19
http://psychology.about.com/od/leadership/a/transformational.htm%20.%20(accessed%20on%20July19
http://eaq.sagepub.com/search?author1=Nienke+M.+Moolenaar&sortspec=date&submit=Submit
http://eaq.sagepub.com/search?author1=Alan+J.+Daly&sortspec=date&submit=Submit
http://eaq.sagepub.com/search?author1=Peter+J.+C.+Sleegers&sortspec=date&submit=Submit


     العدد السادس                                             جامعة اجملمعة                         

 

  
 

109 
                              هـ0216م/صفر  4102ديسمرب  

16- Steven, Donald, (2012), What Makes a Transformational Education 

Leader?An Investigation In to The Antecedent Experiences Of K-12 

Transformational Leadership, Unpublished doctoral dissertation, Montana 

State University, Bozeman, Montana, 

17- Stewart, Jan, (2006), Transformational Leadership: An Evolving Concept 

Examined through the Works of Burns, Bass, Avolio, and Leithwood, 

Canadian Journal of Educational Administration and Policy, 54, pp,1-24,  

18- Yukl, G, (2006), Leadership In Organizations, 6th ed, New Jersey: Pearson 

Prentice Hall, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  السادسالعدد                                 جامعة اجملمعة                     

 

  
 

110 
 هـ0216م/صفر  4102ديسمرب        

 

 .…سطط٠ املعًِ / املع١ًُ  األفاضٌ    

 ٚبعس: …ايػحّ عًٝهِ ٚضه١ اهلل ٚبطنات٘

تكّٛ ايباسجة١ بة دطا٤ زضاغة١ بعٓةٛإ            

 َٚٛضٛع١ٝ  زق١ بهٌ فكطاتٗا ع٢ً اب١ٚاإلد َتأ١ْٝ قطا٠٤ املطفك١ االغتبا١ْ قطا٠٤ فريد٢ 

 .اختٝاضاتهِ تٓاغ  اي  اي طاغات ا( X)عح١َ بٛضع ٚشيو

عًُةةًا بةةإٔ إدةةابتهِ غةةتهٕٛ َٛضةةع غةةط١ٜ تاَةة١ ٚيةةٔ تػةةتدسّ إال ألغةةطا  ايبشةةح     

 .ايعًُٞ

 

 ٚؾهطٟ ادتعٌٜ يهِ

 

 ايباسج١                                                          

  ٌٝ عبس اي تاح عبس ايطهٔ إميإ                                      
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شنط                       أْج٢ -

 غ١ٓ ٚأنجط 11غٓٛات ٚأقٌ          10 -

 ٢      َادػتري ٚأع٢ً  بهايٛضٜٛؽ ٚأزْ          -

ٌ  عًة٢  فكطات زتُٛع١ ٜأتٞ فُٝا: ٍ  نة ٔ  زتةا  (X) ٜطدة٢  األزا٠  زتةاالت  َة

                اي كط٠ ع٢ً تٓطبل اي  املكٝاؽ زضد١ حتت

 املُاضغ١

قِ
يط

ا
 

  

 

ت
ضا

كا
ي 

ا
 

 األ١ُٖٝ

سًا
د

ري٠ 
نب

 

ري٠
نب

ط١ 
غ

تٛ
َ

 

١ 
عٝ

ض
سًا 

د
 ١

 ٝ
ضع

 

سًا
د

ري٠ 
نب

 

ري٠
نب

ط١ 
غ

تٛ
َ

 

ض
١ 

عٝ
سًا 

د
 ١

 ٝ
ضع

 

 

ميتًةةو ضؤٜةة١    1     

ٚاضةةةةةةةةةةةش١ 

َؿةةةةةةةةةةةةةٛق١ 

 .يًُػتكبٌ

     

ٜعُةةةٌ عًةةة٢  2     

إًّٜةةةةةةةةةةةةةاٍ 

ايطؤٜةةةةةةة١ إىل 

 .ايعاًَ  َع٘

     

ًٜتةةةعّ بةةةايكِٝ  3     

املجًةةةةةةةةةةةة٢ ا 

 .غًٛن٘
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ٜتُتةةةةع بجكةةةة١  4     

 .شات١ٝ عاي١ٝ

     

ٜتُتةةةةةةةةةةةةةةةع  5     

بايًّةةسم ممةةا  

 .ٜععظ ايجك١ ب٘

     

ٜتُتةةةةةةةةةةةةةةةع  6     

مبٗةةةةةةةةةةاضات 

قٝازٜةةة١ تعةةةعظ 

 .ايجك١ ب٘

     

ٜتذةةةةةةةةةةةةاٚظ  7     

ًَّةةةةةةةةةةةاذت٘ 

ايصات١ٝ بٗسف 

حتكٝةةةةةةةةةةةةةةةل 

املًّةةةةةةةةةةًش١ 

 .ايعا١َ

     

ميتًةةو ايكةةسض٠  8     

عًةةةة٢ إقٓةةةةاع  

ايعةةةةةةةةةةةةاًَ  

يعٜةةةةةةةةةةةةةةةةاز٠ 

هاغةةةةةةةةةةِٗ 

 .يًعٌُ
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ٜتًّةةةةةةةةةةةطف  9     

بؿةةةةةةةةةةةةةةهٌ 

 ةةةةةةةةةةةٛشدٞ 

ٜػةةةةةةةةةةةةةةع٢ 

ايعةةةةةةةةةإًَٛ 

 .،انات٘

     

حياةةةةةةةةةةةةةةة٢  10     

ٔ بةةاسرتاّ َةة 

 ٝةةةةةةةةةةةةةةع 

 .ايعاًَ  َع٘

     

ٜعطةةةةةةةةةةةةةةةٞ  11     

اٖتُاًَا نةبريًا  

يةةةةةةةةةةةةةةاَر 

ايتػةةةةةةةةةةةةةةٝري 

 .ٚايتطٜٛط

     

ٜةةةةةةةةةةةةةةةةةعٚز  12     

ايعةةةةةةةةةةاًَ  

باملحساةةةات 

  .ٚايٓكس ايبٓا٤
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ٜتدةةةةةةةةةةةةةةةةص  13     

قةةةةةةةةةةةطاضات  

 .إزاض١ٜ دط١٦ٜ

     

 

ٜؿةةةةةةةةةةةةةةطى   14     

ايعةةةةةاًَ  ا 

عٝاغ١ ضؤٜة١  

 .املسضغ١

     

ٜػةةةةةةةةةةةتطٝع  15     

حتٌٜٛ ايطؤ١ٜ 

إىل ٚاقةةةةةةةةةةع 

 .ًَُٛؽ

     

ٜعُةةةةٌ عًةةةة٢  16     

ت١ُٝٓ ايعاًَ  

َعةةة٘ يٝهْٛةةةٛا 

 .قاز٠ دسز

     

ٜؿذع ايعُةٌ   17     

ادتُةةةةةةةةةةةاعٞ 

َُٗةةةا ناْةةةت  

اصتاظاتةةةةةةةةةةةةة٘ 

 .عػري٠
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ٜعتةةةةةةةةةةةةةةةةةة  18     

األخطةةةةةةةةةةا٤ 

جتةةةةةةةةةةةةةاض  

 .ع١ًُٝ َ ٝس٠

     

تٓػةةةةةةةةةةةةذِ  19     

أقٛايةةةة٘ َةةةةع  

 .أفعاي٘

     

ٜٗةةتِ بتش ٝةةع  20     

ايعةةةةةةةةةةاًَ  

يتشكٝةةةةةةةةةةةل  

أٖةةةةةةةةةةةةساف 

ٚضؤٜةةةةةةةةةةةةةة١ 

 .َؿرتن١

     

ٜٛدةةةةةةةةةةةةةةةة٘  21     

ايعةةةةةةةةةةاًَ  

يًعُةةةةةةةةةةةةةٌ 

بت ةةةةةةةةةةةةةاؤٍ 

ٚبةةةةةةةةةةةةةطٚح 

اي طٜةةةةةةةةةةةةةل 

 .ايٛاسس
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ٜ ةةةةةةةةةةةةٛ   22     

ايعاًَ  َعة٘  

بتشكٝةةةةةةةةةةةةل 

األٖةةةةةةةةةساف 

 .املطد٠ٛ

     

ٜتُتةةةةةةةةةةةةةةةع  23     

مبٗةةةةةةةةةةاضات 

 .اتًّاٍ فعاي١

     

 

ٜعُةةةٌ عًةةة٢  24     

  ثكافةة١ تةةٛ 

ايتػةةةةةةةةةةةةةةٝري 

ٚايتطةةةةةةةةةٜٛط 

 .بعكح١ْٝ

     

ٜػةةةةةةةةةةةةةاعس  25     

ايعاًَ  َعة٘  

عًةة٢ إظٗةةاض  

أقًّةةةةةةةةةةةةةة٢ 

 .قسضاتِٗ
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ٜكةةسّ ايعةةٕٛ   26     

ٚاملػةةةةةةةةاْس٠  

يًعاًَ  َع٘ 

يتطبٝل أفهاض 

دسٜةةةةةةةةةةةةةس٠ 

 .إبساع١ٝ

     

ٜػةةُ  بكةةسض  27     

نةةةةةةبري َةةةةةةٔ 

املدةةةةةةةةةةةا ط 

ا،ػةةةةةٛب١ ا 

اختةةةةةةةةةةةةةةةةةاش 

 .ايكطاضات

     

ع ٜؿةةةةةةةةةةةةةذ 28     

ايعاًَ  َعة٘  

ع٢ً اإلبةساع  

ا سةةةةةةةةةةةةةٌ 

املؿةةةةةةةهحت 

 .املعكس٠

     

ٜؿةةةةةةةةةةةةةذع  29     

ايعاًَ  َعة٘  

عًةةة٢ اعةةةاز٠ 
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ايٓاةةةةةةةةةةط ا  

األفهةةةةةةةةةةةاض  

 .ٚاذتًٍٛ

حيةةةةةةةةةةةةةةاٍٚ  30     

ايتعطف ع٢ً 

َةةةةةا ٜطٜةةةةةسٙ  

ايعةةةةةاًَ  ا 

سٝةةةةةةةةةةةةاتِٗ 

   .ايٛظٝ ١ٝ

     

حي ع ايعاًَ   31     

َعةةةةة٘ عًةةةةة٢ 

ايتكةةةةةةةةةةةةِٜٛ 

ايةةةةةةةةةةةةةةصاتٞ 

 .ألزا٥ِٗ

     

ٜبةةةسٟ ايجكةةة١   32     

ا َكةةةةةةةةةسض٠ 

ايعةةةةةةةةةةاًَ  

عًةةة٢ حتُةةةٌ 

 .املػؤٚي١ٝ
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ٜطاعةةةةةةةةةةةةةةٞ  33     

اي ةةةةةةةةةةةةطٚم 

اي طزٜةةة١ بةةة  

 .ايعاًَ  َع٘

     

ٜػتُع دٝةسًا   34     

يٛدٗةةةةةةةةةات 

ْاط ايعةاًَ   

ا شتتًةةةةةةةةف 

 .األَٛض

     

ٜطنةةةةع عًةةةة٢   35     

ايتعًِٝ ايصاتٞ 

 .املػتُط

     

بتشكٝل  ٜٗتِ 36     

استٝادةةةةةةات 

ٚضغبةةةةةةةةةات 

 .ايعاًَ  َع٘

     

ٜكةةةةةةةةةةةةةةةةةسض  37     

زتةةةةةةةةةةةٛزات 

اآلخةةةةةةةةةطٜٔ 

 .ٜٚعرتف بٗا
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حيةةةةةةةةةةةةةةةةرتّ  38     

قٓاعةةةةةةةةةةةات 

ٚآضا٤ 

 .ايعاًَ  َع٘

     

ميةةةةةةاضؽ زٚض  39     

املةةةةةةةةةةةةةةسض  

 .يًعاًَ  َع٘

     

ٜػةةةةةةةع٢ إىل  40     

دعةةةٌ َٗةةةاّ  

ايعاًَ  َعة٘  

أنجةةةةط قُٝةةةة١  

 .َٚع٢ٓ

     

عًةة٢  حيةةطص 41     

تهافؤ ايػًط١ 

 .َع املػؤٚي١ٝ

     

ٜ ٛ  بعةض   42     

ايًّةةةةحسٝات 

يًعةةاًَ  َعةة٘ 

عًةةة٢ أغةةةؼ  

عًُٝةةة١ يٝعٜةةةس 

 .َٔ خةاتِٗ
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 اغِ ادتاَع١ ايتدًّ  اغِ ا،هِ ايطقِ

 األضز١ْٝ ادتاَع١ تطب١ٜٛ إزاض٠ ايهٝحْٞ أ اضز  . أ 1

 األضز١ْٝ ادتاَع١ تطب١ٜٛ ض٠إزا ايطٌٜٛ ٖاْٞز  . أ 2

ايبًكةةةةةةةةةا٤  داَعةةةةةةةةة١ أعُاٍ إزاض٠ ايًٛظٟ غًُٝإز  . أ 3

 ايتطبٝك١ٝ

 ايريَٛى داَع١ تطب١ٜٛ إزاض٠ عاؾٛض ستُس. ز 4

 ايريَٛى داَع١ تطب١ٜٛ إزاض٠ ؾطٓاْٟٚٛاف  .ز 5

ايبًكةةةةةةةةةا٤  داَعةةةةةةةةة١ تطب١ٜٛ إزاض٠  اٍ ايعُطٟ .ز 6

 ايتطبٝك١ٝ

ايبًكةةةةةةةةةا٤  داَعةةةةةةةةة١ تطب١ٜٛ إزاض٠ ستُس هازات .ز 7

 ايتطبٝك١ٝ

ايبًكةةةةةةةةةا٤  داَعةةةةةةةةة١ تطب١ٜٛ إزاض٠ عُط ايطبابع١ .ز 8

 ايتطبٝك١ٝ

ايبًكةةةةةةةةةا٤  داَعةةةةةةةةة١ تطب١ٜٛ إزاض٠ داغط ايطفاعٞ .ز 9

 ايتطبٝك١ٝ

ايبًكةةةةةةةةةا٤  داَعةةةةةةةةة١ تطب١ٜٛ إزاض٠ ٜػط٣ ايعًٞ .ز 10

 ايتطبٝك١ٝ
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Reality of Transformational Leadership Practices among 
Principals of Public Schools in the Capital Governorate, Amman 

 
Dr, Eman J, Abdulrahman 
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Abstract 
 This study aims at eliciting the teachers’ perspectives on the reality of 
transformational leadership practices among principals of Secondary Public Schools 
in Amman, Analytical descriptive approach was used to achieve the study objectives 
based on a random sample of (335) teachers.   
The findings of the study revealed a descending order of the dimensions of the 
transformational leadership practices as follows: inspirational stimulation, 
intellectual motivation, ideal affect, and individual consideration, Also, the findings 
suggested that the dimensions of the importance of transformational leadership 
practices are ranked in descending order as follows: individual consideration, 
intellectual motivation, Inspirational stimulation, ideal affect.  
Finally, the findings of the study revealed no statistically significant differences with 
regard to all the study’ variables, whereas there are statistically significant 
differences regarding the importance of transformational leadership practices to the 
educational experience variable in favor of the educational experience category (11 
years and more).   
The study recommended that  employees should  participate in shaping the future 
vision of their schools as this would encourage them to take wide responsibilities in  
implementing this vision. 
  
Keywords: Transformational leadership, inspirational stimulation, intellectual 
motivation, ideal affect, individual consideration. 
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ٚصاعة٘  اؿُد هلل زث ايعاملني، ٚايضال٠ ٚايطالّ م٢ً ْةٝٓاا قُاد، ٚمًا٢  يا٘     

 أمجعني، أَا بعد:

 إ قغ١ٝ ايحُرٌٝ َٔ املطا٥ٌ اؿادذ١، ٚقاد ظٗاس أذسٖاا ٜهارب ٜٚحطاع َاع اجطاا         

دا٥اس٠ اإلماالّ، ٚضاسم١ اْحكاياا٘ باني اجملحُعااد، باٌ أصااةح َضادًزا َأ َضاادز جًكااٞ          

املعًَٛاد ٚايركا اد ٚاأل هاز، مٔ طسٜل جكُط بعاض ايػخضاٝاد ايحازخيٝا١، ايايت     

ا، أٚ باضاحعداس غخضاٝاد شدٜاد٠،  احذل باريو أضاًٛث جًكاٞ        هلا أذاس  اُٝٔ ظٛهلا   

٘    مٔ طسٜل  دسحيايعًِ قدً ا، ٚايرٟ  َاع اظحفااظ ايكا٥اٌ بحُٝاص      ،ْكاٌ ايعًاِ مأ قا٥ًا

 ٌ  أصاةح مأ طسٜال ػطاٝد غخضا١ٝ ايكا٥اٌ ْفطا٘، ٚاضحعغااز          ،ذاج٘ مٔ ذاد ايكا٥ا

 .شَاْ٘ َٚهاْ٘ بهٌ جفاصًٝ٘

مًُاا٤ املطاًُني، َٓار ظٗاٛزٙ نٛضاا١ًٝ      إٕ ايحُرٝاٌ يف ذاجا٘ ناإ قاٌ شادٍ باني      

   ٌ يً  ٝ٘ ٚايحط١ًٝ، إىل جطٛزٙ بٗرا ايٛعع اؿايٞ، ٚشاد اؾدٍ  ٝ٘ ظني زصا ٖرا ايحُرٝا

ٌَ ايفاعٌ، َٔ ايسمٌٝ األٍٚ هلرٙ األ١َ، ٚايرٟ  ٝص اُٝصاد ٚ ضا٥ط ال  هٔ  اؾٝ

 إٔ جٛشد  ُٝٔ بعدٙ.

ٔ ايٓاااع، ٚجضااعٝح بعااض إٕ ايسزةاا١ يف ْػااس ضاال٠ ذيااو اؾٝااٌ ألناارب ماادد َاا

املعًَٛاد املذًٛط١ مِٓٗ، محًخ بعض األ ٝااز مًا٢ اقحعااّ فااٍ ايحُرٝاٌ; إلباال        

ٖرٙ ايسضاي١، ٚؼكٝل جًو املضااحل، يهأ ايحُرٝاٌ يف ذاجا٘ ٚٚاقعا٘، ٚٚاقاع أصاعاب٘،        

ٜهحٓف٘ مدد َٔ املفاضد احملس١َ، اييت َٓعخ نرًلا َٔ األ ٝاز ٚايضاؿني َٔ ايٛياٛط يف  

صٙ، ٚابحعدٚا مٓ٘ ٚمٔ أًٖا٘ با ححاا  قٓاٛاد  اصا١ بٗاِ، ٚابحهااز طاسم شدٜاد٠         دٖايٝ

 يٓػس ايعًِ، ٚاضحذالٍ ٚض١ًٝ اإلمالّ بعًٝدا مٔ جًو املفاضد.

 



     سادسالعدد ال                                             جامعة اجملمعة                         

 

  
 

125 
                              هـ0216م/صفر  4102ديسمرب  

إٕ ٖاارا ايٛاقااع أ ااسش شاادال بااني املطااًُني، يف ٚشٕ املضاااحل ٚاملفاضااد ملرااٌ ٖاارٙ   

إىل ايدزش١ ايايت  األمُاٍ، ٚظٗس ضؤاٍ َِٗ، ٖٚٛ: ٌٖ  رٌٝ ايضعاب١ جةًغ َضًعح٘ 

ٜ ًذا٢ َعٗااا ايٓظااس إىل َفاضااد ايحُرٝااٌ، أّ إٔ املفاضااد يف ٖاارا ايعُااٌ أزشااح ٚأبًااغ َاأ  

 َضاؿ٘،  ٝهٕٛ د عٗا أٚىل َٔ شًةٗا؟

إٕ ٖاارا ايةعااز حياااٍٚ إٔ ىٝاات مًاا٢ ٖاارا ايطااؤاٍ، ٜٚااصٕ َضاااحل ايحُرٝااٌ        

د، ٚذياو بحطةٝال   َٚفاضدٙ اعٝاز املكاصد ايػسم١ٝ، ٚ ك٘ املٛاشْاد بني املضاحل ٚاملفاض

قٛامد املكاصد ٚ ك٘ املٛاشْاد م٢ً ٖرٙ ايٓاشي١، ٚهلرا ٚمسحا٘ ث: جطةٝال قٛاماد  كا٘     

 املٛاشْاد ٚاملكاصد م٢ً ْاشي١  رٌٝ ايضعاب١.

يف ع٤ٛ ايعسض ايطابل جربش َػه١ً ايةعاز ايس٥ٝطا١، ٖٚاٞ: جعاازض املضااحل      

ْاشي١ َا نإ يًطابكني  ٝٗا نالّ يف ذاجٗاا;  ٚاملفاضد يف ْاشي١  رٌٝ ايضعاب١، ٖٚٞ  عال 

 ألْٗا َٔ إ ساشاد ٖرا ايصَٔ يف جطٛزٙ، ٚجٓٛ  أضايٝة٘.

ٖٚٞ اَحداد يًخالف ايكاا٥ِ يف ايحُرٝاٌ ذاجا٘، يهٓا٘ أ ار طابًعاا   اس; ملاا جعًال          

 ظٌٝ ايضعاب١ املحفل م٢ً مدايح٘ ٚصفا٥٘ ٚ غً٘ م٢ً َٔ بعدٙ.

َٔ ايضعاب١، ِٖٚ األْةٝاا٤، ٚيهأ ناإ    َٚع إٔ ايحُرٌٝ قد زصا َٔ ِٖ أ غٌ 

ٖرا م٢ً ْطام قدٚد، نُاا إٔ اضاحٓهازٙ ناإ غادًٜدا، ٚهلارا ٜهااد إٔ ٜكاٌ أٚ ٜٓعادّ         

 قا٥ٌ َٔ أٌٖ ايعًِ املعحربٜٔ ظٛاش ذيو.

أَااا  رٝااٌ ايضااعاب١  كااد نااإ ياا٘ ظغااٛز نااةل يف ايطاااظ١، ٚشااس٣ بػااأْ٘ ْااصا   

َ رِّاٌ مادد َأ ايضاعاب١ يف  رًٝٝااد      طٌٜٛ، ٚظٗس َٔ أٌٖ ايعًِ َٔ ٜكٍٛ بااؾٛاش،   ٚ

 كحًف١، بٌ ظح٢ اـًفا٤ ايساغدٕٚ شس٣  رًِٝٗ، ٚجكُط غخضٝاجِٗ.

ٚألشٌ ذيو ٚقع اال حٝاز مًا٢ ٖارٙ ايٓاشيا١، بٗادف إشاسا٤ َٛاشْا١ دقٝكا١ باني         
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َضاحل َٚفاضاد  رٝاٌ ايضاعاب١، جٗادف إىل جفعٝاٌ قٛاماد املكاصاد ٚ كا٘ املٛاشْااد يف          

 ايكٍٛ ايضعٝح، ايارٟ جحعكال با٘ املضااحل ايساشعا١، ٚجٓاد ع با٘        ايٛاقع، يًحٛصٌ إىل

 املفاضد ايساشع١.

 بٓا٤ م٢ً َا ضةل  إ ايةعز حياٍٚ اإلشاب١ م٢ً األض١ً٦ ايحاي١ٝ:

 َا ٖٞ َضاحل  رٌٝ ايضعاب١؟-1

 َا ٖٞ َفاضد  رٌٝ ايضعاب١؟-2

 يهِ ٚايٓٛ .َا ٖٛ ٚشٕ املضاحل ٚاملفاضد هلرٙ ايٓاشي١ اعٝاز ا-3

 َا ٖٞ ايكٛامد املؤذس٠ يف ٚشٕ املضاحل ٚاملفاضد هلرٙ ايٓاشي١.-4

 هلرا ايةعز ذالذ١ شٛاْت، ٚزابط ٜسبط بٝٓٗا:

أَااا شٛاْةاا٘ ايرالذاا١  ٗااٞ:  رٝااٌ ايضااعاب١، ٚقٛامااد  كاا٘ املٛاشْاااد، ٚقٛامااد     

 املكاصد.

 اب١.ٚأَا ايسابط  ٗٛ: جطةٝل ايكٛامد م٢ً  رٌٝ ايضع

أَااا َطااأي١ ايحُرٝااٌ  ايهحاباااد  ٝٗااا ناارل٠، نُااا إٔ نااالّ أٖااٌ ايعًااِ يف  رٝااٌ    

ايضعاب١ نرل أًٜغا،  كد صدزد  ٝا٘  حاا٣ٚ َأ شٗااد مًُٝا١ َحعادد٠، ن٦ٝٗا١ نةااز         

ايعًُا٤ يف املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ، َٚٔ فُاع األشٖاس، َٚأ فُاع ايفكا٘ اإلضاالَٞ       

َٚأ زلٖاا، ٚصادزد  ٝا٘  حاا٣ٚ َأ أ اساد  رًإٛ          ايحابع يسابط١ ايعاا  اإلضاالَٞ،  

 أْفطِٗ، ٚصدزد َؤيفاد  اص١ يف بٝإ ظهِ  رٌٝ ايضعاب١.

َٚٔ   س املؤ ساد يف عز ٖرا املٛعٛ ، َا مكدٙ فُع ايفك٘ اإلضالَٞ ايحاابع  

ملٓظ١ُ ايحعإٚ اإلضالَٞ، يف دٚزجا٘ اؿادٜا١ ٚايعػاسٜٔ، املٓعكاد٠ يف ايسٜااض، ظاَعا١       
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، ٚناإ  1435قاسّ/   19إىل  -15قُد بٔ ضعٛد اإلضاال١َٝ، يف ايفا ٠ َأ    اإلَاّ 

مٓٛإ احملٛز: ػطٝد األْةٝا٤ ٚايضعاب١ يف األمُاٍ ايف١ٝٓ، ٚقدّ  ٝ٘ أزبع١ مػاس عًراا،   

جعسض ايةاظرٕٛ  ٝٗا يألقٛاٍ ٚاألدي١، ٚذنس املضاحل ٚاملفاضد يف ٖارٙ األمُااٍ، َٚاع    

  ٛ بعااد االضااحُا  يألعاااس  -عااٛ  بكااساز، بااٌ زأ٣  ذيااو   خيااسط اجملُااع يف ٖاارا امل

جأشٌٝ عر٘ إىل ايدٚز٠ ايكادَا١، ٚإماداد عاٛس أ اس٣  ٝا٘،       -ٚايٓكاش ايدا٥س ظٛهلا

ٖٚرا ٜدٍ م٢ً دق١ املٛعٛ ، ٚجدا ٌ َضاؿ٘ َٚفاضادٙ، ٖارا َاع إٔ ايةعاٛس نًاٗا      

 قد اجفكخ م٢ً ؼسِٜ  رٌٝ األْةٝا٤، ٚيهٓٗا ا حًفخ يف ظهِ  رٌٝ ايضعاب١.

ٚأَا قٛامد  ك٘ املٛاشْاد، ٚقٛامد املكاصد،  فٝ٘ نحاباد نرل٠ نريو، امحٓخ 

 بحأصٌٝ ٖرا ايعًِ، ٚدزاض١ مجٝع َطا٥ً٘، ٚايحٓةٝ٘ م٢ً قٛامدٙ.

أَا املٛاش١ْ بني املضاحل ٚاملفاضاد يف ٖارٙ ايٓاشيا١،  ًاِ أقاف مًا٢ َأ امحٓا٢ با٘          

 ل بٗرا املٛعٛ :مٓا١ٜ  اص١، ٚيهٔ ٚشدد َكايني  هٔ إٔ ٜهٕٛ هلُا جعً

د.مةااد ايااسمحٔ باأ  د٠، ااااااااملكاااٍ األٍٚ:  رٝااٌ ايضااعاب١ بااني املضااًع١ ٚاملفط 

، َٓػااااااٛز يف َٛقااااااع زضاااااااي١ اإلضااااااالّ، املًحكاااااا٢ ايفكٗااااااٞ،  ظطاااااأ ايٓفٝطاااااا١

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=5534   ٔٚقااااد ؼاااادس  ٝاااا٘ ماااا ،

ٚإٔ األصااٌ يف ايحُرٝااٌ املٓااع ٚيااٝظ   جعسٜااف ايحُرٝااٌ، ٚايضااعاب١، ٚؼااسِٜ إٜاارا٥ِٗ، 

اإلباظ١، ٚإٔ ايحُرٌٝ يٝظ  ٝ٘ َضًع١ يًادٜٔ، ٚإٔ  رٝاٌ ايضاعاب١ ال خيادّ ايحاازٜ ،      

ٚإٔ طةٝعاا١ ايحُرٝااٌ جحٓااا ٢ َااع  رٝااٌ ايضااعاب١، ٚإٔ إباظاا١ ايحُرٝااٌ ضااٝهٕٛ ضااةًةا          

يًخااالف، ٚإٔ ايحُرٝااٌ حيااط َاأ قاادز ايضااعاب١ َٚٗااابحِٗ، ٚإٔ ايذاياات يف ايحُرٝااٌ      

ٚ  ٜحطااسم ايهاجاات يًُٛاشْاا١ بااني املضاااحل ٚاملفاضااد، ٚإ ااا شعااٌ    ةعااز ماأ املاااد٠.اي

ايحُرٌٝ َفطد٠ قغ١، ٚإٔ املضااحل املصمَٛا١  ٝا٘ يٝطاخ بػا٤ٞ يف َكاباٌ املفاضاد، باٌ         

 ٖٞ َح١ُٖٛ ال ظكٝك١ هلا.
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ِ    ايراْٞ:  ٗ ، يعةاد اياسمحٔ ايطادٜظ، ٖٚٛا     َٔ َفاضد  رٌٝا ايضاعاب١ زعٞا اهلل مٓا

، http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=255619  ٢ أٌٖا اؿادٜز  َٓػٛز يف ًَحكا 

 ٚقد مجع  ٝ٘ َفاضد  رٌٝ ايضعاب١، ٚاييت جكحغٞ ؼسِٜ ٖرا ايفعٌ.

 -27ٚيف املؤ س ايرٟ مكد يف زظاث ن١ًٝ ايػسٜع١ ظاَعا١ أّ ايكاس٣ يف ايفا ٠    

، ناإ َأ عأُ قااٚزٙ     مٔ  ك٘ املٛاشْاد ٚدٚزٙ يف اؿٝا٠ املعاصس٠ 1434/ 29/10

قٛز مٔ دٚز  ك٘ املٛاشْاد يف  رٌٝ ايضعاب١ يف ٚضا٥ٌ اإلمالّ ٚزلٖا، جسنصد شاٌ  

ايةعٛس  ٝ٘ م٢ً مسض اخزا٤ ايفك١ٝٗ ٚاالضحدالٍ هلا، ٚيف عُٔ ذياو ذناس املفاضاد    

 ٚاملضاحل املسجة١ م٢ً ٖرا ايعٌُ، ٚاملٛاش١ْ بٝٓٗا با حضاز.

ايةعز ٖٛ جطةٝل قٛامد  ك٘ املٛاشْاد ٚاملكاصاد  ٚم٢ً ٖرا;  إ اؾدٜد يف ٖرا 

مًاا٢ ٖاارٙ ايٓاشياا١; يًٛصااٍٛ إىل ظهااِ  رٝااٌ ايضااعاب١ يف ٖاارا ايااصَٔ اياارٟ اَحصشااخ 

 َضاؿ٘ افاضدٙ.

اقحغاخ طةٝعا١ ايةعاز إٔ جحهإٛ  طحاا٘ َأ َكدَا١، ٚ ٗٝاد ٚذالذا١ َةاظااز،         

 ٚ ا ١:

ضااااد ايطاااابك١، ٚ طااا١ املكدَااا١، ٚ ٝٗاااا َػاااه١ً ايةعاااز، ٚأضااا٦ًح٘، ٚايدزا 

 ايةعز، َٚٓٗص٘.

 ايحُٗٝد يف: جعسٜف ايضعاب١، ٚقٛامد  ك٘ املٛاشْاد ٚاملكاصد، ٚايحُرٌٝ.

 ٚ ٝ٘ ذالذ١ َطايت:

 املطًت األٍٚ: جعسٜف ايضعاب١.

 املطًت ايراْٞ: جعسٜف قٛامد  ك٘ املٛاشْاد ٚاملكاصد.

 املطًت ايرايز: جعسٜف ايحُرٌٝ.
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 ع١ ٚاملحٛقع١ يف  رٌٝ ايضعاب١.املةعز األٍٚ: املضاحل ايٛاق

 املةعز ايراْٞ: املفاضد ايٛاقع١ ٚاملحٛقع١ يف  رٌٝ ايضعاب١.

املةعز ايرايز: ٚشٕ َضاحل َٚفاضد  رٌٝ ايضعاب١ اٝصإ قٛامد  ك٘ املٛاشْااد  

 ٚاملكاصد.

 ٚ ٝ٘  ٗٝد، َٚطًةإ:

 ايٛاقع. ايحُٗٝد يف: إغهاي١ٝ جدا ٌ َضاحل َٚفاضد  رٌٝ ايضعاب١، ٚأذسٙ يف

 املطًت األٍٚ: ٚشٕ املضاحل ٚاملفاضد اٝصإ املكاصد ايػسم١ٝ.

 املطًت ايراْٞ: ٚشٕ املضاحل ٚاملفاضد اٝصإ قٛامد  ك٘ املٛاشْاد. 

 اـا ١، ٚ ٝٗا أِٖ ْحا٥ض ايةعز ٚجٛصٝاج٘.

 َساشع ايةعز.
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اي نٝااص  ٝاا٘ إٕ ٖارا ايةعااز جطةٝكااٞ يف املكااّ األٍٚ، ٚهلاارا ظسصااخ إٔ ٜهإٛ    

مًاا٢ ٖاارا اؾاْاات، ٚابحعاادد ماأ ايحٛضااع يف ايهااالّ مًاا٢ جأصااٌٝ  كاا٘ املٛاشْاااد،      

ٚاضحعساض قٛامدٙ، أٚ جأصاٌٝ مًاِ املكاصاد، ٚبٝاإ قٛامادٖا; ألٕ ٖارا قاد ٜ خاسط         

ايةعااز ماأ َطااازٙ، ٚجهرااس باا٘ صاافعاج٘، نُااا أْاايف   أجعااسض يًخااالف يف َطااأي١    

ع َا قٌٝ َٔ املضاحل ٚاملفاضد يف ٖارا ايفعاٌ،   ايحُرٌٝ، ٚإ ا نإ اؾٗد َٓضًةا م٢ً مج

 ذِ ٚشْ٘ اٝصإ املكاصد ايػسم١ٝ ٚقٛامدٖا.

ٚقد مجعاخ أزًات َااد٠ ايةعاز َأ ايػاةه١ ايعٓهةٛجٝا١، َٚأ ناالّ ايعًُاا٤           

املعاصااسٜٔ ظااٍٛ َطااأي١  رٝااٌ ايضااعاب١، ٚظسصااخ مًاا٢ ْكااٌ نالَٗااِ نُااا ٖااٛ بااال   

 جد ٌ، إال ظني جكحغٞ اؿاش١ ذيو. 

ّ ظٍٛ ٖرٙ ايٓاشي١ يف َٛاقع ايػاةه١ ايعٓهةٛجٝا١ نارل، ٚيهٓا٘ َحهاسز،      إٕ ايهال

 اا ٣ ايفهااس٠ جاادٚز بااني ماادد َاأ األغااخاظ، ؽحًااف أيفاااظِٗ، ٚجحفاال َعاااِْٝٗ        

ٚأ هااازِٖ،  صُعااخ  الصاا١ ذيااو نًاا٘، ٚأبااسشد ايفهااس٠ املكضااٛد٠ َاأ نااالّ نااال   

 ايطس ني، ٚصذح٘ يف غهٌ َضًع١ أٚ َفطد٠.  

    ٕ ٖاارٙ املضاااحل ٚاملفاضااد اعٝاااز ايٓااٛ  ٚايهااِ،       ذااِ غااسمخ بعااد ذيااو بااٛش

 ٚباضحعغاز ايكٛامد اييت هلا أذس يف املٛاش١ْ بني املضاحل ٚاملفاضد.

ٖٚرا شٗدٟ ايارٟ اضاحطعح٘ يف ٖارا ايةعاز، ٖٚاٛ شٗاد املكاٌ،  عطا٢ اهلل إٔ         

ٜٓفع ب٘، ٚىعً٘  ايًضا يٛشٗ٘، َٛا ًكا يػسم٘، َكحفًٝا ضٓٔ ْةٝا٘ صا٢ً اهلل مًٝا٘ ٚ يا٘     

 ِ.ٚضً
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 جعسٜف ايضعاب١، ٚقٛامد  ك٘ املٛاشْاد ٚاملكاصد، ٚايحُرٌٝ.

ٜطًل َضطًح ايضعابٞ م٢ً ذيو اؾٌٝ ايعظِٝ ايرٟ صعت ايآ  صا٢ً اهلل   

 مًٝ٘ ٚ ي٘ ٚضًِ، ٚ َٔ ب٘ يف ظٝاج٘، ْٚاصسٙ ٚشاٖد َع٘.

بسؤٜا١ ايآ  صا٢ً اهلل مًٝا٘     ٖٚٞ َسجة١ غسٜف١، َٚهإ مظِٝ، ضةةٗا ايحػاسف  

 ٚ ي٘ ٚضًِ، ٚاؾٗاد َع٘.

ٚقااد ا حًااف أٖااٌ ايعًااِ  ااُٝٔ ٜطًاال مًٝاا٘ ٖاارا االضااِ،  ٝطًكاا٘ مجٗااٛز           

األصٛيٝني م٢ً َٔ اجضف بضفاد شا٥اد٠ مًا٢ فاسد زؤٜا١ ايآ  صا٢ً اهلل مًٝا٘ ٚ يا٘         

٘ ٚضًِ م٢ً اإلضالّ،  لٕٚ أْ٘ َٔ طايخ صعةح٘ ٚفايطح٘ يًٓ  ص٢ً اهلل مًٝا٘ ٚ يا  

 ٚضًِ.

ٚأَا مجٗٛز احملدذني  ٝطًكْٛا٘ مًا٢ ناٌ َأ زأ٣ ايآ  صا٢ً اهلل مًٝا٘ ٚضاًِ         

 .(1)ٖٚٛ َطًِ ماقٌ ممٝص، َٚاد م٢ً اإلضالّ

ٚال غااو إٔ غااسف ايضااعة١ ٜدزناا٘ َاأ اجضااف بٗاارٙ ايضااف١، ٚيهاأ َٓااصيحِٗ  

َحفاٚج٘، َٚساجةِٗ كحًف١،  ةعغِٗ طاي١ َالشَح٘ ٚصعةح٘ يًٓ  صا٢ً اهلل مًٝا٘ ٚ يا٘    

ضًِ، ٚي٘ َٛاقف مظ١ُٝ، َٚػاٖد نةل٠، ٚبعغِٗ أقٌ َٔ ذيو، ٚبعغِٗ نرسد ٚ

زٚاٜحاا٘ ماأ اياآ  صاا٢ً اهلل مًٝاا٘ ٚ ياا٘ ٚضااًِ، ٚظٗااس  كٗاا٘، ٚقضاادٙ ايٓاااع يًفحٝااا،  

ٚبعغِٗ دٕٚ ذيو، ٚيريو ؽحًف األظهاّ املخحض١ بِٗ يف اؿص١ٝ ٚاملها١ْ ٚايحعظِٝ 

 عطت َٓاشهلِ.

                                                           

اب١ يف  ٝٝااص (; اباأ ظصااس، اإلصاا4/301(; ايصزنػااٞ، ايةعااس احملااٝط )1/309ايذصايااٞ، املطحضااف٢ )( 1)

 (.37-35(; اي١ًُٓ، كايف١ ايضعابٞ يًعدٜز ايٓةٟٛ )19 -1/16ايضعاب١ )
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ايكٛامااد مجااع قامااد٠، ٚأصااًٗا قعااد، ٖٚااٞ يف ايًذاا١ جاادٍ مًاا٢ َااا ٜغاااٖٞ     

اؾًٛع، ٚإٕ ناْخ جطحعٌُ يف زل ٖرا املع٢ٓ،  حطًل ايكامد٠ يف ايًذا١ مًا٢ أضااع    

 .(1)ايػ٤ٞ، ٚجد ٌ يف اضحعُاالد نرل٠ يف ايًذ١ جعٛد إىل ٖرا املع٢ٓ

 .(2)طةك١ م٢ً مجٝع شص٥ٝاجٗاٚيف االصطال ، ٖٞ: قغ١ٝ ن١ًٝ َٓ

ٖٚاارا ايحعسٜااف يًكامااد٠ يف االصااطال  ال خيااحط بعًااِ دٕٚ مًااِ، بااٌ ٜضااًح  

يحعسٜف ايكامد٠ يف نٌ  ٔ جٛشاد  ٝا٘، ٜٚحعادد َٛعاٛ  ايكاماد٠ عطات ايعًاِ ايارٟ         

 جغاف إيٝ٘.

 ٚاملكضٛد ٖٓا قٛامد  ك٘ املٛاشْاد، ٚقٛامد املكاصد.

٢ ٚشٕ َفام١ً، جهإٛ باني غا٦ٝني ٜاٛشٕ     ٚأَا املٛاشْاد  صُع َٛاش١ْ، ٖٚٞ مً

: "اياٛاٚ  (3)أظدُٖا باخ س،  أصًٗا َٔ ٚشٕ، ٚايٛشٕ يف ايًذا١ نُاا ٜكاٍٛ ابأ  اازع     

ٚايصا٤ ٚايٕٓٛ: بٓا٤ ٜادٍ مًا٢ جعادٌٜ ٚاضاحكا١َ..، ٖٚارا ٜاٛاشٕ ذياو أٟ ٖاٛ قاذٜا٘،          

 ".ٚٚشٜٔ ايسأٟ: َعحدي٘، ٖٚٛ زاشح ايٛشٕ إذا ْطةٛٙ م٢ً زشاظ١ ايسأٟ ٚغد٠ ايعكٌ

 : "ٚاشْ٘: مادي٘ ٚقابً٘ ٚظاذاٙ".(4)ٚقاٍ ايفلٚش  بادٟ

ٖٚرٙ املٛاشْا١ جهإٛ باني َضااحل األ عااٍ َٚفاضادٖا مٓاد جعازعاٗا، ْٚحٝصحٗاا          

 َعس ١ اؿهِ ايػسمٞ ب شٝح ايساشح َٓٗا.

 

                                                           

 (.366 -4/357(; ابٔ َٓظٛز، يطإ ايعسث )109 -5/108) بٔ  ازع، َكاٜٝظ ايًذ١ا( 1)

 (.71ؾسشاْٞ، ايحعسٜفاد )ا( 2)

 (.6/107َكاٜٝظ ايًذ١ )ابٔ  ازع، ( 3)

 (.1238)يكاَٛع احملٝط ايفلٚش  بادٟ، ا( 4)



     سادسالعدد ال                                             جامعة اجملمعة                         

 

  
 

133 
                              هـ0216م/صفر  4102ديسمرب  

 فك٘ املٛاشْاد ٖٛ: إدزاى َا ىت  عً٘ مٓد جعاازض املضااحل ٚاملفاضاد، ظًات     

 األصًح، ٚد ع األ طد.

ٖٛ َةيف م٢ً  ِٗ ظكٝك١ ايٛاشت يف ايػس  َٚعس ا١ َساجةا٘، ٚ ٗاِ ايٛاقاع يف     ٚ

اـًل َٚعس ١ َساجة٘، ذِ جٓصٜاٌ ٖارا ايفٗاِ مًا٢ ايٛاقاع يٝكادّ األزشاح َأ املضااحل،          

 .(1)ٜٚد ع األزشح َٔ املفاضد

ٚقٛامد  كا٘ املٛاشْااد، ٖاٞ قغااٜاٙ ايهًٝا١، ايايت ٜهإٛ اؿهاِ  ٝٗاا ب شاٝح           

أٚ مًاا٢ َفطااد٠، أٚ جااسشٝح َفطااد٠ مًاا٢ َفطااد٠، أٚ مًاا٢  َضااًع١ مًاا٢ َضااًع١،

 َضًع١.

ٚأَاا املكاصااد،  صُاع َكضااد، ٖٚااٛ بايهطاس اضااِ َهااإ ملاا ق ض ااد، أٚ ملٛعااع     

ايكضد، ٚبايفحح َضدز َُٝٞ،  عً٘ قضد، ٜكاٍ: قضدٙ قْضاًدا َٚكَضاًدا، ٖٚاٛ ٜادٍ     

عادٍ ٚايحٛضاط   م٢ً مدد َٔ املعاْٞ، َٓٗا: إجٝإ ايػ٤ٞ ٚأَ٘، َٚٓٗاا: االضاحكا١َ ٚاي  

 .(2)يف ايػ٤ٞ

ٚجطًل يف االصطال  م٢ً املعاْٞ ايه١ًٝ اييت غسمخ ألشًٗا األظهااّ، ٚايايت   

 .(3)ٜهٕٛ بٗا صال  ايدازٜٔ

 

                                                           

(; ايطاا٥ٞ، املٛاشْا١ باني    230 -229بٔ مُس، َكاصد ايػاسٜع١ مٓاد اإلَااّ ايعاص بأ مةاد ايطاالّ )       ا  (1)

 -48(; ًَعاِ، جأصاٌٝ  كا٘ األٚيٜٛااد )    73 -63املضاحل دزاض١ جطةٝكٝا١ يف ايطٝاضا١ ايػاسم١ٝ )   

غاااز يف إطاااز (; قُااٛد، ْظسٜاا١ املٛاشْاا١ بااني املٓااا ع ٚامل 10 -9(; ايكعطاااْٞ،  كاا٘ املٛاشْاااد )51

 (.27(; ضٜٛد،  ك٘ املٛاشْاد بني ايٓظس١ٜ ٚايحطةٝل )28 -20ايكإْٛ ايعاّ )

ُٛماا١ (; ف353 -4/352(; اباأ َٓظااٛز، يطااإ ايعااسث )   5/95اباأ  ااازع، َكاااٜٝظ ايًذاا١ )     ( 2)

 (.19(; ايسبٝع١، مًِ َكاصد ايػسٜع١ )2/738املعصِ ايٛضٝط ) َؤيفني،

 (.21(; ايسبٝع١، مًِ َكاصد ايػسٜع١ )53ٜاد )عِ، جأصٌٝ  ك٘ األٚيًَٛ  ( 3)
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ٚقٛاماادٖا ٖااٞ قغاااٜاٖا ايهًٝاا١ اياايت جعاارب ماأ َعٓاا٢ ماااّ، َطااحفاد َاأ أدياا١    

 .(1)يف ايدازٜٔ يعةاداايػسٜع١ املخحًف١، جحعكل ب٘ َضاحل 

َٔ ايحٛضع يف إطالم ايكامد٠ م٢ً بعض املعاْٞ ايه١ًٝ، اييت ٚقد ٜالظظ غ٤ٞ 

 ضلد ذنسٖا مٓد ٚشٕ املضاحل ٚاملفاضد بٗا.

ٚايفسم بني قٛامد  ك٘ املٛاشْااد ٚاملكاصاد ٖاٛ إٔ قٛاماد  كا٘ املٛاشْااد ؽاحط        

عاااالد ايحعااازض  كااط، ٚأَااا قٛامااد املكاصااد  ٗااٞ أمااِ َاأ ذيااو،  حػااٌُ َااا  ٝاا٘   

 عازض.جعازض، َٚا يٝظ  ٝ٘ ج

 

ايحُرٌٝ ٜطًل م٢ً  ٔ َٔ ايفٕٓٛ، ٚايرٟ ٜاساد با٘ قاناا٠ مُاٌ َأ األمُااٍ،       

 ظكٝك١ نإ أٚ  ٝاال، بأضًٛث دزاَٞ، َػفٛ  بأغٝا٤ ممحع١.

 ٖٚرا ايفٔ ٜكّٛ م٢ً فُٛم١ َٔ األَٛز:

ا أٚ ٚشٛد قض١، ٚيٛ قضل٠، أٚ ظاادس  هأ قاناجا٘، ضاٛا٤ ناإ ٚاقعًٝا      -1

 َحخٝال.

 ٚشٛد َٔ  رٌ ايٛاقع١، ٜطُٕٛ ممرًني.-2

 قٛامد  ١ٝٓ ًٜحصّ بٗا أٌٖ ايحُرٌٝ.-3

 .(2)قضد ايحأذل-4

                                                           

 (.55يهٝالْٞ، قٛامد املكاصد مٓد اإلَاّ ايػاط  )ا( 1)

 (.287 -286ايذصايٞ، ظهِ ممازض١ ايفٔ يف ايػسٜع١ اإلضال١َٝ )( 2)
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ًَاا، َٚضااحل  رٝاٌ ايضاعاب١           إٕ اؿدٜز ٖٓاا ضاٝهٕٛ مأ َضااحل ايحُرٝاٌ مُٛ

 ٌ اؿدٜز مُٓٗا يف َهإ ٚاظد.م٢ً ٚش٘ اـضٛظ، ٚزاا جدا 

ًَا; إذ يٝظ  ٝا٘ َفطاد٠ جكحغاٞ ؼس ا٘، ٚ       -1 إٕ ايحُرٌٝ يف ذاج٘ يٝظ قس

ٜٛشااد ديٝااٌ  اااظ أٚ ماااّ  هاأ إٔ ٜطااحفاد َٓاا٘ ذيااو،  ٝهاإٛ َاأ قةٝااٌ املةاظاااد،   

 .(1)ٚاملةا  َضًع١ ٚيٝظ افطد٠

إٕ ايحُرٝاااٌ ٚضااا١ًٝ َااأ ايٛضاااا٥ٌ املُٗااا١ يًحٛشٝااا٘ ٚايحركٝاااف ايعًُاااٞ     -2

أدا٠ َأ أدٚاد ايحعاةل احملةةا١    سٚزٜني، ٚب٘ جٗرث ايٓفٛع ٚج سقا٢ األ االم، ٖٚاٛ    ايغ

ايحركٝاف   طاحذٌ يف ُٜٝهٔ إٔ ٚي٘ جأذل نةل م٢ً مكًٝاد ايٓااع،  ا  يٓفٛع املػاٖدٜٔ، 

األ هاز اؾٝد٠، ٚإزغاد ايٓاع إىل َاا ٜاد ع مآِٗ    جسضٝ  ٚ ،املفٝد، ٚبز ايعًِ ايٓا ع

، نُا  هٔ اضحٝعاث مادد نارل َأ ايٓااع     َطايو ايٓصا٠ٜٚأ ر بأٜدِٜٗ إىل  ،املٗايو

َٔ  الي٘، ٚ هٔ ايٛصٍٛ ب٘ إىل غسا٥ح َٔ اجملحُع ال  هأ ايٛصاٍٛ إياِٝٗ إال بٗارا     

ايطسٜل،  ضااز عاسٚزًٜا يف مضاسْا اؿادٜز; يًادم٠ٛ إىل اهلل، َٚٛاشٗا١ أمادا٥ٓا َأ         

 .(2) الي٘

َأ َٓظاٛز صاعٝح،    جاةني جازخيٓاا، ٚظغاازجٓا، ٚدٜٓٓاا     ٖرٙ ايحُرًٝٝاد  -3

 رٌ ايسؤٜا١ اإلضاال١َٝ، ٚجحُٝاص بايضافا٤ ايفهاسٟ ٚايركاايف، ٚإباساش اؾاْات اؿغاازٟ          

 ، عاخ ٚأظٗاسد ٖارٙ األَا١    زهلرٙ األَا١، ٚإباساش أُٖٝا١ ايكاِٝ ٚاملةاادف ايس ٝعا١ ايايت        

                                                           

(; ايذصايٞ، ظهاِ ممازضا١   3/299(، ْكال مٔ أعاس ١٦ٖٝ نةاز ايعًُا٤ )3/1090 حا٣ٚ زغٝد زعا ) (1)

 (.294ايفٔ )

 ِ  رٌٝ أدٚاز ايضعاب١، ظه(; ايٓصاز، 314، 312يذصايٞ، ظهِ ممازض١ ايفٔ )ا( 2)

http://www.islamfeqh.com/News/NewsItem.aspx?NewsItemID=3027#1 ،حا٣ٚ َٛقع ظةٌ اهلل  ;

http://www.hablullah.com/?p=1181 

http://www.hablullah.com/?p=1181
http://www.hablullah.com/?p=1181
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ٚإظٗاز  قاضٔ ايضعاب١، ٚشٗادِٖ َع زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل مًٝ٘ ٚ يا٘ ٚضاًِ، ٚنارل    

زٜ ، ٚأظداس ايطٝاض١، َٚٛاقف األبطاٍ يف ضااظاد اؾٗااد، ٚاياد ا     َٔ ٚقا٥ع ايحا

مٔ األٚطإ، ٜٓةذٞ إٔ ٜحصدد ذنسٖا ٜٚٓاد٣ بٗا; يحهٕٛ  ٝٗا ايكد٠ٚ اؿطا١ٓ يألشٝااٍ   

اؿدٜر١، ٚحيضٌ بٗا االجعاظ بطلجِٗ َٚةاد٥ِٗ ايعاي١ٝ، َاع اياحعفظ ٚايحعاسٟ يغاةط     

جعاادٌٜ يًُفاااِٖٝ اـاط٦اا١   ا ٝٗااٚ، (1)ضاالجِٗ دٕٚ إ ااالٍ بٗااا َاأ أٟ ٚشٗاا١ ناْااخ   

، ٚذياو  ايسٚاٜااد املٛعاٛم١ ايايت ٚقاع  ٝٗاا بعاض ايهحااث       نػف شٜاف  ٚ ،ٚاملػ١ٖٛ

ٚ باا فُٛماا١ َاأ ايعًُااا٤ ٚأٖااٌ   َاأ قةااٌ  ايٓضااٛظ  ١ساشعااَاؿسظ مًاا٢ ايحاادقٝل، 

اال حضاظ، َٚٔ املُهٔ يف املطحكةٌ إٔ جكدّ يًػعٛث ٚاألَِ األ س٣ ظح٢ ٜحعس اٛا  

، ٚجهاإٛ َاأ عاأُ ٚضااا٥ٌ اياادم٠ٛ إىل اهلل، ٚإىل ٖاارا اياادٜٔ مًٝٓاا أنرااس َاأ  الهلااا 

 .(2)ايعظِٝ

ؽفٝف ايػس املٛشٛد يف ٚضا٥ٌ اإلمالّ، ٚؼكٝل اشحُاا  ايةٝاخ ايٛاظاد     -4

اظحػااًَا، ٖٚارا ْاٛ  َأ جادا ع       املطًطاالد  ٖٙار  ألٕ يف م٢ً َػاٖد ْظٝف١ ًْٛما َاا; 

 .(3)اـل ٚايػس

 

                                                           

 (.3/301(، ْكال مٔ أعاس ١٦ٖٝ نةاز ايعًُا٤ )6/2348غٝد زعا ) حا٣ٚ ز (1)

(; 320 -3/319ٖا، ْكال مأ أعااس ٦ٖٝا١ نةااز ايعًُاا٤ )     1379ح٣ٛ األشٖس، ف١ً األشٖس، قسّ   (2)

، ْكال مٔ أعاس ٦ٖٝا١ نةااز   1382قضط األْةٝا٤ يف ايطُٝٓا، حملُد مًٞ ْاصف، ف١ً األشٖس، قسّ 

(; 3/301(، ْكال مٔ أعاس ٦ٖٝا١ نةااز ايعًُاا٤ )   6/2348ا٣ٚ زغٝد زعا )(;  ح3/326ايعًُا٤ )

-http://islamtoday.net/nawafeth/services/saveartايضالبٞ، َكاب١ً َع٘ يف َٛقع اإلضالّ ايٝاّٛ:  

90-138508.htm. 

-http://islamtoday.net/nawafeth/services/saveart-90ايضاالبٞ، َكابًاا١ يف َٛقاع اإلضااالّ ايٝااّٛ:    (3)

138508.htm. 
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إٕ ايحُرٌٝ يف ذاج٘ َفطد٠; ألْ٘ ظاٍ َأ أظاٛاٍ ايًاٗٛ ٚايحطا١ًٝ ٚغاذٌ       -1

ٍة يًعظا١ ٚايحأَاٌ،          ُ ػاٖدٙ يف ايذايت ال ٜسٜاد َأ املػااٖد٠ َاا  ٝا٘ فاا  سا  ايٛقخ،  

ٚإ ا ٜكضد َٔ ذيو إغةا  زسا٥صٙ اا ٜػس  ايٓفظ، ٜٚٓطاٞ اهلُاّٛ، ٜٚٓكاٌ املاْس٤ َأ      

 .(1)ظاٍ ايعةز ٚاهلصٍظاٍ اؾد إىل 

ِ -٠ ايضعاب١ إٕ قٝاّ املُرٌ بأدا٤ أدٚاز ظٝا -2  ،ظاٍ اضحعاي١ َطاٚاج٘ بٗا

 ٖاارا ٚيفٜػااعس بااايحالشّ بااني غخضاا١ٝ املُرااٌ ٚايضااعابٞ،   -أٚ اق اباا٘ َاأ َٓااصيحِٗ

ٍة ٘  ٞم٢ً َهااْحِٗ ايعايٝا١ َٚكاَااجِٗ ايس ٝعا١، ٚإٜارا٤ هلاِ، ٚاإلٜارا٤ َٓٗا         جطاٚ ، مٓا

١ٝ صاحل أٚ ْةٌٝ أٚ غِٗ أٚ مفٝف أٚ شٛاد،  ريو ألشاٌ َاا    املُرٌ إذا جكُط غخض

 .(2)ضٝحكاعاٙ مثًٓا يريو، ذِ ٜعٛد إىل ضلج٘ األٚىل

ٚيف ٖاارا ٜكااٍٛ زغااٝد زعااا َةًٝٓااا ؼااسِٜ  رٝااٌ األْةٝااا٤ َاأ ٖاارا ايٛشاا٘ َاأ           

: "إٕ أنرس املُرًني هلرٙ ايكضط َأ ضاٛاد ايعاَا١، ٚأزقااِٖ يف ايضآام١ ال      (3)املفطد٠

 َكاّ اـاص١،  اذا  سعٓا إٔ مجٗٛز أٌٖ ايعسف ال ٜسٕٚ  رٌٝ األْةٝا٤ إشزا٤ ٜسجكٞ إىل

بٗااِ مًاا٢ إطالقاا٘، أ ااال ٜعاادٕٚ َاأ اإلشزا٤ ٚاإل ااالٍ اااا ىاات هلااِ َاأ ايحعظااِٝ إٔ  

٢َُّ )ايطٞ  الٕ(، أٚ )اـٛاش١  الٕ( إباساِٖٝ  ًٝاٌ اهلل، أٚ َٛضا٢ نًاِٝ اهلل، أٚ      ٜ ط

زضٌ اهلل؟!  ٝكاٍ ي٘ يف داز ايحُرٌٝ: ٜا زضٍٛ اهلل، َاا   مٝط٢ زٚ  اهلل، أٚ قًُدا  امت

                                                           

 (. 3/294عاس ١٦ٖٝ نةاز ايعًُا٤ )أ  (1)

ِ  رٌٝ ايٓصاز، ظه(; 3/329(; قساز ١٦ٖٝ نةاز ايعًُا٤ )295 -3/294عاس ١٦ٖٝ نةاز ايعًُا٤ )أ  (2)

 ;  http://www.islamfeqh.com/News/NewsItem.aspx?NewsItemID=3027#1أدٚاز ايضعاب١، 

 .http://www.dorar.net/art/1288املطًُني، ٝإ زابط١ مًُا٤ ب         

 (. 3/307(، ْكال مٔ أعاس ١٦ٖٝ نةاز ايعًُا٤ )4/1418زغٝد زعا،  حاٚاٙ ) (3)

http://www.dorar.net/art/1288
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قٛيو يف نرا،  ٝكٍٛ نرا، ٚال ٜةعد بعد ذيو إٔ خياطة٘ بعاض اـًعاا٤ بٗارا ايًكات يف     

زل ٚقخ ايحُرٌٝ م٢ً ضةٌٝ اؿها١ٜ، أٚ َٔ باث ايحٗهِ ٚايصزا١ٜ، ناإٔ ٜاساٙ بعغاِٗ    

باظ١  رٌٝ ٖؤال٤ ايٓاع يألْةٝاا٤ قاد   ٜسجهت إمًثا،  ٝكٍٛ ي٘: َدد ٜا زضٍٛ اهلل، أال إٕ إ

 جؤدٟ إىل َرٌ ٖرا، ٚنف٢ ب٘ َاًْعا يٛ   ٜهٔ ذِ زلٙ". 

إٕ أِٖ ٖدف ألٌٖ ايحُرٌٝ ٖٛ ؼكٝل املهاضات املادٜا١، ٖٚاٞ ال ؼضاٌ      -3

إال ادامة١ زسا٥ص املػاٖدٜٔ ٚغاٗٛاجِٗ،  ااذا مس ٓاا إٔ زايات املػااٖدٜٔ ال ٜكضادٕٚ       

 سا  أٚقاجِٗ اا  ٝا٘ ايعةاز ٚايًاٗٛ ٚايحطا١ًٝ، ٚ ُٗٓاا       َٔ َػاٖدجِٗ ايحُرٌٝ إال قغا٤

إٔ أِٖ َكاصد املُرًني ؼكٝال اياسبح;  ااِْٗ ضٝعسصإٛ مًا٢ إ اا٤ زصاٝد َػااٖدٟ         

، ٚاياصط اارلاد ايذسٜاص٠   َطسظٝاجِٗ بحعكٝل ززة١ املػاٖد يف إغةا  زسا٥صٙ ايعاطفٝا١،  

٥ل ايحازخي١ٝ إىل أَٛز عسٚز١ٜ ، ٚػاٚش اؿكااإلزسام يف اـٝاٍ ٚإهلا٤ ايٓاع مُا ٜفٝدٚ

 .(1)يحعكٝل ٖرٙ املكاصد، ذِ مسض ذيو م٢ً غاغاد ايحُرٌٝ ٚ ػةاد املطس 

إٕ امحُاد ايحُرٌٝ يف مسض املعًَٛاد مٔ ايضعاب١ إ ا ٖٛ يف زايةا٘ َأ    -4

نحت ايحازٜ ، ٖٚرٙ ايهحت ٜكع ايحطاٌٖ َأ َؤيفٝٗاا يف ؼكٝال صاع١ ايسٚاٜااد ايايت       

َٔ ايهرث ٚايحصٜٚس َا ال خيف٢ مًا٢ َطًاع مًا٢ ظكٝكا١ ذياو،      ٜرنسْٚٗا، ٜٚكع  ٝٗا 

 .(2) اذا نإ نريو، نإ َاد٠ ايحُرٌٝ قا١ُ٥ م٢ً ٖرٙ املعًَٛاد زل ايرابح١

إٕ  رٌٝ ايضعاب١ ٜٓايف َا  ضِٗ اهلل جةازى ٚجعاىل َأ غاسف ايضاعة١،     -5

٘ ص٢ً اهلل مًٝا٘  َٚا نسَِٗ اهلل جةازى ٚجعاىل ب٘، مما ٖٛ َرنٛز يف نحاث اهلل، ٚض١ٓ ْةٝ

                                                           

(; بٝاإ فُاع ايفكا٘ اإلضاالَٞ ايحاابع يًسابطا١، يف دٚزجا٘ ايعػاسٜٔ         3/295عاس ٦ٖٝا١ نةااز ايعًُاا٤ )   أ (1)

 ِ  رٌٝ أدٚاز ايضعاب١، ظه; ايٓصاز، ٖا1432قسّ  23-19ملٓعكاد٠ اها١ املهسَا١، يف ايف ٠ َٔ ا

http://www.islamfeqh.com/News/NewsItem.aspx?NewsItemID=3027#1. 

 (.3/295عاس ١٦ٖٝ نةاز ايعًُا٤ )أ (2)
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ٚ ي٘ ٚضًِ، ٚٚش٘ املٓا ا٠ إٔ  رًِٝٗ ٜ جت مًٝ٘ اَحٗاِْٗ، ٚمدّ جهس ِٗ ٚجعظاُِٝٗ  

 .(1)ٚجٛقلِٖ، ٚىعًِٗ َاد٠ يًُعانا٠

ٚ هاأ إٜغااا  ٖاارٙ املالشَاا١ بااني  رٝااٌ ايضااعابٞ ٚاَحٗاْاا٘ أٚ اإلشزا٤ باا٘ باارنس  

اإلضالَٞ ايعاّ ٜعد  رٌٝ  : "إٕ ايعسف(2)ظهِ  رٌٝ األْةٝا٤، ٜكٍٛ زغٝد زعا يف ذيو

 األْةٝا٤ مًِٝٗ ايضال٠ ٚايطالّ إٖا١ْ هلِ أٚ َصزًٜا بكدزِٖ، ..، 

  إ قٌٝ: إٕ بعض َطًُٞ َضس ال ٜعدٕٚ ذيو إٖا١ْ ٚال إشزا٤..

ْكٍٛ: إ ا ايعرب٠ يف ايعسف باؾُٗٛز ايرٟ جسب٢ م٢ً  داث اإلضالّ ٚأظهاَا٘،  

حكايٝد اإل سل١ٝ، ظح٢ صازٚا ٜفغًْٛٗا م٢ً ال باأل ساد ايكال٥ٌ، َٚٔ زًةخ مًِٝٗ اي

اخداث اإلضااال١َٝ، ...، بااٌ ٜذًاات مًاا٢ ظاايف إٔ أنرااس ايٓاااع ٜعاادٕٚ  رٝااٌ األَااسا٤     

ٚايطالطني ٚنةااز زشااٍ ايعًاِ ٚايادٜٔ مماا ٜاصزٟ اكااَِٗ، ٜٚغاع َأ قادزِٖ، ٚإٔ           

 أظًدا َٔ ٖؤال٤ ايهربا٤ ال ٜسع٢ يٓفط٘ ذيو".

و املطًُني يف مكٝدجِٗ ٚدِٜٓٗ، ٚ احح  ٜ جت م٢ً  رٌٝ ايضعاب١ جػهٝ -6

 . (3)باث اؾداٍ ٚاملٓاقػ١ يف أصعاث ايٓ  ص٢ً اهلل مًٝ٘ ٚ ي٘ ٚضًِ

ٚٚشاا٘ ٚقااٛ  ٖاارٙ املفطااد٠ ٖااٞ: إٔ صااٛز٠ ايضااعاب١ يف ْفااٛع ايٓاااع جحطااع     

يحػٌُ صًٛزا َراي١ٝ نرل٠، ٚمٓد مسض صٛز٠ ايٛاظد َِٓٗ مًا٢ ايٛاقاع فطاد٠ بهاٌ     

ت اـٝاااٍ اياارٟ ٜحٛقعاا٘ ايهاجاات ٚاملخااسط، ٚإبااساش َااا ٚقااع  جفاصااًٝٗا، َااع شٜاااد٠ شاْاا

                                                           

(1)   ٔ (; قاساز ٦ٖٝا١ نةااز ايعًُاا٤     3/296عااس ٦ٖٝا١ نةااز ايعًُاا٤ )    أ قساز زابط١ ايعا  اإلضالَٞ، ْكاال ما

املٓعكااد٠ اهااا١  (; بٝاإ فُاع ايفكاا٘ اإلضاالَٞ ايحااابع يًسابطا١، يف دٚزجا٘ ايعػااسٜٔ      329 -3/328)

رٝاااااٌ األْةٝاااااا٤ ٚايضاااااعاب١:  ; ايااااارباى، ٖاااااا1432قاااااسّ  23-19املهسَاااااا١، يف ايفااااا ٠ َااااأ 

et/art/948http://www.dorar.n. 

 (.307 -3/306(، ْكال مٔ أعاس ١٦ٖٝ نةاز ايعًُا٤ )4/1418زغٝد زعا،  حاٚاٙ )( 2)

 (.3/329ساز ١٦ٖٝ نةاز ايعًُا٤ )ق( 3)

http://www.dorar.net/art/948
http://www.dorar.net/art/948
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بِٝٓٗ،  إ ايٓاظس عهِ جاأذسٙ باملػاٗد جحٓااقط ٖارٙ ايضاٛز٠ ايساقٝا١ مٓادٙ، ٚجحعاسض         

يًٓكاد، ٚجااٛزس باني املخااحًفني يف بعااض ايكغااٜا املحعًكاا١ بايضااعاب١ غا٦ًٝا َاأ ايحعااصث     

أذٖااإ  املطااحكس٠ يفٗحااص ايضااٛز٠ يااازا٤، ٚاالْحضاااز يااةعض ايضااعاب١ مًاا٢ بعااض، ٚج 

ذيو إىل جػٜٛ٘ ضلجِٗ مٓاد املػااٖدٜٔ، ٚ ا٢     ٟايٓاع يحًو ايكُِ ايػاك١، ٚقد ٜؤد

 -َاااع إٔ املطاااًُني َاااأَٛزٕٚ ،ٚاالْضاااساف مااآِٗ ،ٖااارا َااادما٠ إىل مااادّ ظاااةِٗ

َٚٓٗٝااإٛ مااأ إضاااا٠٤ ايظااأ بٗاااِ، أٚ ايحطااااٍٚ مًااا٢    ،ضاااعاب١ايعااات  -مجًٝعاااا

 .  (1)َكاَاجِٗ

١ ٜػاا نٕٛ َااع ايسضااٌ يف ظسَاا١ ايهاارث أصااعاث ايػااٗس٠ َاأ ايضااعاب -7

َٚٔ ذِ مدّ شاٛاش  رٝاٌ أدٚاز ظٝااجِٗ; ٚذياو يٛشاٛث اجةاامِٗ ٚاالقحادا٤         ،مًِٝٗ

ظهاِ مادّ شاٛاش ايهارث مًاِٝٗ       بِٗ، َٚأ ذاِ ناإ هلاؤال٤ ايضاعاب١ َاا يًسضاٌ يف       

ملا  ٝ٘ َٔ ; بحُرٌٝ أدٚاز ظٝاجِٗ; ظٝز ال ىٛش  رٌٝ ظٝا٠ األْةٝا٤ أٚ ايسضٌ بأٟ ٚش٘

 .(2)يهرث مًِٝٗا

إٕ ايحُرٌٝ مًا٢ صاٛزج٘ اؿايٝا١ جظٗاس ايٓطاا٤ املطاًُاد  ٝا٘ َحربشااد،          -8

ٚجٓػذٌ ب٘ املسأ٠ املط١ًُ مُا ٖٛ أِٖ يف دٜٓٗا، ٚحيضٌ هلاا با٘ ا احالخ ٚ ًا٠ٛ ٚجاربط      

 .(3)ٚضفٛز، ٖٚرا  ٝ٘ َفاضد مظ١ُٝ أ الق١ٝ

                                                           

(; قاساز ٦ٖٝا١ نةااز    321 -3/320ٖا، ْكال مٔ أعاس ١٦ٖٝ نةاز ايعًُاا٤ )  ١ً1379 األشٖس، قسّ ف (1)

 ِ  رٌٝ أدٚاز ايضعاب١ ، ظه(; ايٓصاز، 3/329يعًُا٤ )عاس ١٦ٖٝ نةاز اأايعًُا٤ يف ايطعٛد١ٜ، 

http://www.islamfeqh.com/News/NewsItem.aspx?NewsItemID=3027#1 

 ِ  رٌٝ أدٚاز ايضعاب١ ، ظهيٓصاز، ا( 2)

http://www.islamfeqh.com/News/NewsItem.aspx?NewsItemID=3027#1 

ٝاإ زابطا١   ب(; 304 -3/303اس ٦ٖٝا١ نةااز ايعًُاا٤ )   عأ (، ْكال م4/1418ٔزغٝد زعا،  حاٚاٙ )( 3)

 .http://www.dorar.net/art/1288مًُا٤ املطًُني، 

http://www.dorar.net/art/1288
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١، ٖٚاٞ  إٕ ايحُرٌٝ ايٛاقع ايّٝٛ ال خيًٛ َٔ املعااشف، ٚاخالد املٛضاٝكٝ   -9

ٚإٕ ناْخ َٛضٝك٢  ر١ًٝٝ، ٚيٝطخ زٓا٥ٝا١، ٚيهأ املعااشف ظًُحٗاا قسَا١، مًا٢ أٟ       

 ٚش٘ نإ اضحخداَٗا.

ٜحغُٔ  رٌٝ ايضعاب١ عسٚز٠ إٔ ٜكاف أظاد املُارًني َٛقاف أباٞ شٗاٌ        -10

ٚأَراي٘، ٚىسٟ م٢ً يطاْ٘ ضت بالٍ، ٚضت ايسضٍٛ ص٢ً اهلل مًٝ٘ ٚ ي٘ ٚضاًِ َٚاا   

 .(1)و إٔ ٖرا َٓهسشا٤ ب٘ َٔ اإلضالّ، ٚال غ

11-  ٌ َأ أباا     ظحا٢ بايغاٛابط ايايت ٚعاعٗا    - ايضاعاب١  ٜفحح جطٜٛغ  رٝا

ٛ ِّشٜٔ ٚاظد٠ ;ٚزضً٘اهلل  رٌٝ أْةٝا٤  - رًِٝٗ  .(2)إذ أدي١ اجمل

 

 َفاضد  رٌٝ ايضعاب١، ٚأذسٙ يف ايٛاقع.ايحُٗٝد يف: إغهاي١ٝ جدا ٌ َضاحل ٚ

 ٝٗا بٓظس دقٝل، ٜطحعغس  ٝا٘ قٛاماد   املطأي١ اشحٗاد١ٜ، ٚؼحاط إٔ ٜ ٓظس إٕ ٖرٙ 

املٛاش١ْ بني املضاحل ٚاملفاضد، َع إدزاى ايٛاقع ايرٟ جكع  ٝ٘ ٖارٙ ايٓاشيا١، َٚاد٣ أذاسٙ     

 م٢ً ايٓاع ضًًةا أٚ إىاًبا.

 سق١ زأد املٓع َطًًكا، ٚ سق١ زأد اؾٛاش ٚقد اْكطِ ايٓاع بػأْٗا ذالس  سم; 

 َطًًكا، ٚ سق١ جس٣ ايحفسٜل بني بعض ايضعاب١، دٕٚ بعض.

 

                                                           

(; بٝااإ فُااع ايفكاا٘ اإلضااالَٞ ايحااابع يًسابطاا١، يف دٚزجاا٘ ايعػااسٜٔ   3/329قااساز ٦ٖٝاا١ نةاااز ايعًُااا٤ )  (1)

 .ٖا1432قسّ  23-١19، يف ايف ٠ َٔ املٓعكاد٠ اها١ املهسَا

 .http://www.dorar.net/art/1288ٝإ زابط١ مًُا٤ املطًُني، ب( 2)

http://www.dorar.net/art/1288
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َحدا ًاا١، َٚةااادف  -يف إطاااز األظهاااّ ايػااسم١ٝ-املضاااحل املسشاا٠ٛ َٓٗااا ٚ"

ذيااو إٔ جًااو ايٛضاا١ًٝ ال جكااّٛ مًاا٢  ;اضااحٓةاخ اؿهااِ ايفكٗااٞ ايضااعٝح  ٝٗااا كحًطاا١

ٚإ ا جكّٛ مًا٢ ػطاٝد ايكا٥اٌ ٚايحػاة٘ با٘ يف       ،كٍٛ مٔ ايكا٥ٌايسٚا١ٜ املة١ٝٓ م٢ً ْكٌ اي

بٌ ٚطسٜك١ ظدٜر٘، ٚاملطأي١ اييت ٜحعدس  ٝٗاا، ٚهلارا ناإ  ٝٗاا قادز       ،ضُٝاٙ ًَٚةط٘

ٞ   َٔ ايهرث ايكابع يف ٚاضاحٓطاقٗا ااا قايحا٘،     ،اضحعغاز ايػخض١ٝ َٔ زٝاٖات املاعا

 .(1)"أٚ مما ٜظٔ أْٗا قايح٘

غ ضل٠ ايضعاب١   جهٔ َعٗٛد٠ َٔ قةٌ، نُا إٔ َطال٠  إٕ ٖرٙ ايٛض١ًٝ يف جةًٝ

ايحُرٌٝ َٓر ْػأج٘ إىل اخٕ   جهٔ قٌ ذك١ األ١َ، َٔ ظٝز املطاح٣ٛ ايفهاسٟ ٚايركاايف    

 ٚاأل القٞ ألصعاب٘، َٚا ٜكدَْٛ٘ َٔ َطًطالد ٚأ الّ.

يهٔ غد٠ جأذل ٖرٙ ايٛض١ًٝ م٢ً ايٓاع، ٚضع١ اْحػازٖا، شعٌ  سًٜكا َٔ طًةا١  

َٔ يًحُرٝاٌ اؾااد،        ايعًِ َٚٔ ايكا٥ُني م٢ً ايحُرٌٝ َٚٔ زلٖاِ ٜفهاس يف اقحعااّ َٝاادٜ

ٜةحعد مٔ اـٝاٍ ايكضضٞ ايسٚا٥ٞ، ٜٚسجفع يف ايظاٖس مٔ اإلضفاف يف مسض جفاصٌٝ 

 ايعالقاد بني اؾٓطني، ٜٚطاِٖ يف ْػس ذكا ١ جازٜ  األ١َ، ٚإبساش أفادٖا.

 مًا٢ ذياو َأ ناٌ األطاساف;  اإ       ٚبكطع ايٓظس مٔ املكاصاد اـفٝا١ يًكاا٥ُني   

ايهالّ مأ َكاصاد ايٓااع ياٝظ مماا حيُاد يف ٖارا املهاإ، نُاا أْٗاا عاسث َأ ماا               

ايذٝت، ال حيل ألظد اقحعاَ٘ إال بأذاز٠ َٔ مًِ ظاٖس، ٜطحدٍ ب٘ دالي١ ٜك١ٝٓٝ مًا٢ َاا   

 زاث مٓ٘ َٓٗا.

   ٔ ٖارٙ   أقٍٛ بكطع ايٓظس مٔ َكاصد ايكا٥ُني م٢ً ذيو;  إ اهلادف ايظااٖس َا

ايٛضاا١ًٝ ٖااٛ ْػااس ضاال٠ ايضااعاب١، ٚبٝااإ َطاال٠ األَاا١ األٚىل، ٚإبااساش ظصااِ اؾٗااد     

                                                           

 ِ  رٌٝ أدٚاز ايضعاب١، ايٓصاز، ظه( 1)

http://www.islamfeqh.com/News/NewsItem.aspx?NewsItemID=3027#1 
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املةرٍٚ يٓضس٠ ٖرا ايدٜٔ، ٚغد٠ املٛاقف اييت جعسعٛا هلاا، ٚإظٗااز صاربِٖ يف  اسام     

األٌٖ، ٚايٛياد، ٚايكسابا١، ٚاملااٍ، ٚاياٛطٔ، ٚصاربِٖ مًا٢ اؾاٛ  ٚايفكاس، ٚقحااٍ          

 زة١  ُٝا مٓد اهلل.ايٓاع هلِ، َٔ أشٌ ٖرا ايدٜٔ، ٚز

إٕ ٖرا املكضد يف اؿكٝك١ مظاِٝ;  اإ َعس ا١ ضال٠ ايضاعاب١، ٚايٛقاٛف مًا٢        

َٛاقفِٗ ايعظُٝا١ ٚاشات; ألٕ ٖارٙ املعس ا١ جكاٛد إىل ؼكٝال ٚاشةااد مظُٝا١، ٚهلارا          

أيف ايعًُا٤ ايهحت ايهةل٠ املةطٛط١ ٚاملخحضس٠ يف ذيو، ٚضعٛا بهٌ شٗدِٖ إلذةااد  

 َٚا ْكٌ مِٓٗ َٔ أ ةازِٖ باألضاْٝد إيِٝٗ. نٌ َا زٟٚ مٔ ايضعاب١،

ٚيهٔ اإلغهاٍ شا٤ َٔ اؽاذ ايحُرٌٝ ٚض١ًٝ يريو، ٜٚأجٞ اإلغهاٍ َٔ شٗااد  

 ذالس:

: إٔ ايحُرٝااٌ يف ذاجاا٘ قااٌ  ااالف بااني ايعًُااا٤;  فسٜاال َاأ األَاا١ ال ٜااس٣   أٚاًل

ا شٛاشٙ; ملا  ٝ٘ َٔ ايهرث، ٚجكُاط ايػخضاٝاد ايذا٥ةا١، ٚايٓطال مًا٢ يطااْٗا، اا       

قايح٘ َٚا   جكً٘، ٚؽٌٝ جفاصاٌٝ اؿاٛادس; يهاٞ ٜهحُاٌ بٗاا َػاٗد ايحُرٝاٌ، ظحا٢         

 ٜهٕٛ صٛز٠ جػاب٘ أٚ جكازث َا ٚقع بايغةط.

ذاًْٝااا: إٔ ايحُرٝااٌ يف ٚاقعاا٘ ٜػااحٌُ مًاا٢ ماادد َاأ احملسَاااد،  ااال ٜطااًِ َاأ     

ا حالخ ايٓطاا٤ بايسشااٍ، ٚجاربشٗٔ، َٚأ املٛضاٝك٢، َٚأ قااذٜس أ اس٣، ال ؽفا٢          

 َحابع هلرا ايٓٛ  َٔ ايفٔ. م٢ً

ذايًرا: إٔ جكُط غخضاٝاد ايضاعاب١ جٓفاس َٓا٘ بعاض ايٓفاٛع، نُاا جٓفاس َأ          

جكُط غخضٝاد األْةٝا٤ نارل َأ ايٓفاٛع ايطا١ٜٛ، ٚضاةت ايٓفاس٠ َأ ناال املاٛقفني          

 جهاد جهٕٛ َحعد٠.

ٚؼخ نٌ ٚاظد٠ َٔ ٖرٙ اؾٗاد ايرالس جفاصٌٝ َٔ املفاضد، ضاةل ذنسٖاا يف   

 طابل.املةعز اي
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ٖٞ اييت  ًكخ ٖرا اؾٛ َأ   -يف ْظسٟ-إٕ ٖرٙ اؾٗاد ايرالس بايحعدٜد 

 اال حالف ٚايحدا ٌ بني املضاحل ٚاملفاضد.

ٚاملحأٌَ يف نالّ َٔ ٜس٣ اؾٛاش ٜدزى أْا٘ ٜاحهًِ مأ املحٛقاع، ال مأ ايٛاقاع،       

 ٚأْ٘ ٜحخٌٝ صٛز٠ ملا ٜفيت ب٘، ال جحطابل نرًلا َع ايٛاقع.

: "ال أْهس أْ٘  هأ يًهاجات ايعاا  بأظهااّ ايػاس       (1)د زعاٚيف ٖرا ٜكٍٛ زغٝ

ٚ داب٘ إٔ ٜهحت قض١  ر١ًٝٝ، ٜٛد  بعض  ضاٛهلا أمُااال غاسٜف١، ٚأقاٛاال ْا عا١، إذا      

َرًحٗا اَسأ٠ َط١ًُ جربش يف داز ايحُرٌٝ زل َحربش١ بص١ٜٓ، ٚال َةد١ٜ يػا٤ٞ مماا ظاسّ اهلل    

ايفطااد ٚال َأ ذزا٥عا٘،  اإ  رًٝاٗا ٜهإٛ        إبدا٤ٙ َٔ بدْٗا، ٚال  ج١ٝ بػ٤ٞ َٔ أمُاٍ

 بٗرٙ ايػسٚخ َةاًظا أٚ َطحعًةا.

َراٍ ذيو: إٔ جؤيف قض١ يف اي زٝت يف اؿسٚث; يًد ا  مٔ اؿكٝك١ ٚمحا١ٜ 

ايةالد مٓد ٚشٛبٗا بامحدا٤ األمدا٤ مًٝٗا، ٜٚرنس  ٝٗا َا زٟٚ مأ اـٓطاا٤ زعاٞ اهلل    

ٚايٓرس،  ُٔ ذا ايرٟ ٜحصسأ م٢ً ايكاٍٛ بحعاسِٜ   مٓٗا يف ظز أبٓا٥ٗا م٢ً ايكحاٍ بايٓظِ 

 ظٗٛز اَسأ٠  رٌ اـٓطا٤ يف َرٌ جًو اؿاٍ، اييت ٖٞ َراٍ ايفغ١ًٝ ٚايهُاٍ؟".

ذِ قاٍ: "ٚيهٔ إَهإ ٚعع َرٌ ٖرٙ ايكض١، ٖٚٛ َٔ املُهٓاد اييت   جكع، 

ْا َٚاا    ال ٜة٢ٓ مًٝ٘ ايكٍٛ باطالم شٛاش َا ٖٛ ٚاقع َٔ ايحُرٌٝ املػحٌُ م٢ً َا ذنس

 ْرنس، َٔ املٓهساد احملس١َ ٚاملهس١ٖٚ غسًما".

ٚهلرا ٜػ خ بعض َٔ ٜفيت بحُرٝاٌ بعاض ايضاعاب١، نذال ايعػاس٠، ٚأَٗااد       

 املؤَٓني، ٚبٓاد ايٓ  ص٢ً اهلل مًٝ٘ ٚ ي٘ ٚضًِ، ذالذ١ غسٚخ: 

 

                                                           

 (.316 -1917/310، 20(، املٓاز )4/1418د زعا )حا٣ٚ زغٝ ( 1)
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ظٝا٠ ٖاؤال٤ ايضاعاب١    إبساش َا يف ٞإٔ جهٕٛ ايذا١ٜ َٔ ايحُرٌٝ ٖ ايػسخ األٍٚ:

عا  اـل ايةازش٠، َٚاد٣  طاهِٗ بادٜٔ اهلل، َٚاا قادَٛٙ َأ زااٍ ْٚفاٝظ َأ          َٔ َ

ؼحُاٌ   أشٌ اْحضاز َةاد٥ا٘ ٚاْحػااز مديا٘ ٚمساظحا٘، ٚايةعاد مأ شٛاْات ايفا  ايايت         

 ،٤ إيِٝٗ َٔ قةٌ املحًكنيٞظٝا٠ ٖؤال٤ ايضعاب١، ظح٢ ال ْط ا حالف ٚشٗاد ايٓظس يف

 ٕ  ِٗ َا أضفس مٓ٘ اشحٗادِٖ.أٚ ال حيطٓٛ ،ايرٜٔ قد ٜط٦ٕٝٛ ايظٔ بِٗ

إٔ ٜااحِ ايحُرٝااٌ بأضااًٛث صااادم بعٝااد ماأ املةايذاا١ اياايت ؽااسط   ايػااسخ ايراااْٞ:

م٢ً ايحكًٝاد أٚ   ٟمٔ صدق٘ ٚظٝادٙ، ٚبعٝد مٔ اإلذاز٠ اييت قد جذس بايطسد املٛعٛمٞ

 ايعٌُ. جذًٝت شاْت املفطد٠ م٢ً املضًع١ يف

قُااٛد ايطااُع١،  -اَااسأ٠ زشاااًل نااإ أّ -إٔ ٜهاإٛ املُرااٌ ايػااسخ ايرايااز:

مدايح٘ أٚ ىس  ْصاٖح٘، ٚإٔ ٜهٕٛ َػاًٗٛدا يا٘    َسع٢ ايطل٠ ال ٜؤ ر مًٝ٘ َا ٜكد  يف

 .(1)باـًل اؾٌُٝ ٚايفهس املطحكِٝ

ٚاملاْع َٔ شٛاش ايحُرٌٝ ٜػهو يف إَها١ْٝ ؼكٝل ذيو، نُاا شاا٤ يف قاساز ٦ٖٝا١     

ز َهااز األ االم ٚقاضأ    : "َاا ٜكااٍ َأ ٚشاٛد َضاًع١، ٖٚاٞ إظٗاا       (2)نةاز ايعًُا٤

اخداث، َع ايحعسٟ يًعكٝك١ ٚعةط ايطال٠، ٚمادّ اإل االٍ بػا٤ٞ َأ ذياو بٛشا٘        

َٔ ايٛشٛٙ; ززة١ يف ايعرب٠ ٚاالجعاظ،  ٗرا فسد  سض ٚجكدٜس;  اإ َأ ماسف ظااٍ     

املُرًني، َٚا ٜٗد ٕٛ إيٝ٘ مسف إٔ ٖرا ايٓاٛ  َأ ايحُرٝاٌ ٜأبااٙ ٚاقاع املُارًني، ٚزٚاد       

 ا ٖٛ غأِْٗ يف ظٝاجِٗ ٚأمُاهلِ".ايحُرٌٝ، َٚ

 

                                                           

 ِ  رٌٝ أدٚاز ايضعاب١، ، ظهايٓصاز (1)

http://www.islamfeqh.com/News/NewsItem.aspx?NewsItemID=3027#1 

 (.3/329ساز ١٦ٖٝ نةاز ايعًُا٤ )ق( 2)
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ٚيهااأ ٖااارا ايهاااالّ ٜكااااٍ قةاااٌ  رًٝاااِٗ، ٚأَاااا اخٕ  كاااد َرًاااٛا يف مااادد َااأ 

ايحُرًٝٝاد، ظح٢ اـًفا٤ ايساغدٕٚ،  ٌٗ ٜا جس٣ ٚقعاخ جًاو املفاضاد، ٖٚاٌ ؼككاخ      

 جًو املضاحل، ٌٖٚ املضاحل أمظِ َٔ املفاضد، أّ إٔ املفاضد أنرس؟

 

إٕ ايكاماد٠ ايهًٝا١ يف نٝفٝاا١ ايحعاَاٌ َااع ايحعاازض ايٛاقاع بااني املضااحل، أٚ بااني       

املفاضااد، أٚ بُٝٓٗااا مجًٝعااا، ٖااٞ: إٔ ايػااسٜع١ شااا٤د بحعضااٌٝ املضاااحل ٚجهًُٝااٗا،    

    ٔ ، ٚجعطٝااٌ املفاضااد ٚجكًًٝااٗا، ٚأْٗااا جااسشِّح شًاات  اال اـلٜاأ، ٚد ااع غااس ايػااسٜ

 ٚؼضٌِّ أمظِ املضًعحني، بحفٜٛخ أدْاُٖا، ٚجد ع أمظِ املفطدجني باظحُاٍ أدْاُٖا.  

 اذا نإ ايحعازض بني َضًعحني ال  هٔ اؾُع بُٝٓٗا، قدّ أظطآُٗا بحفٜٛاخ   

 املسشٛ .

ٚإذا نإ ايحعازض بني َفطدجني ال  هٔ اـًٛ َُٓٗاا; د اع أضاٛأُٖا باظحُااٍ     

 أدْاُٖا.

بااني َضااًع١ َٚفطااد٠ ال  هاأ ايحفسٜاال بُٝٓٗااا، بااٌ  عااٌ    ٚإذا نااإ ايحعااازض 

املضااًع١ َطااحًصّ يٛقااٛ  املفطااد٠، ٚجااْسى املفطااد٠ َطااحًصّ ياا ى املضااًع١;  ٓااسشِّح      

 .(1)األزشح َٔ َٓفع١ املضًع١، َٚغس٠ املفطد٠

ٚنريو ايفعٌ ايٛاظد; إٕ جسشعاخ َضاًعح٘ أَاس با٘، ٚإٕ جسشعاخ َفطادج٘       

   ٚ ايفطااد;   ٜاؤَس با٘، ٚ  ٜٓا٘ مٓا٘، باٌ ٜهإٛ        ْٗٞ مٓ٘، ٚإٕ اضاح٣ٛ  ٝا٘ ايضاال  

                                                           

 (.51 -20/48ابٔ ج١ُٝٝ، فُٛ  ايفحا٣ٚ ) (1)
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ًٛا ٖرا بايٓظس إىل ايفعٌ ٚايفامٌ املعني، أَاا باايٓظس إىل ْاٛ  األَاس ٚايٓٗاٞ;  اإ        .(1)مف

 .(2)ايٛاشت ٖٛ ايةٝإ يف اؾ١ًُ، عٝز ٜؤَس باملعسٚف َطًًكا، ٢ٜٗٓٚ مٔ املٓهس َطًًكا

ٟ ٜاساد إٜكاما٘ مًا٢ صاف١     ٚايرٟ ُٜٗٓا ٖٓا ٖٛ ايٓظاس إىل ايفعاٌ ايٛاقاع، أٚ ايار    

َع١ٓٝ َع١ًَٛ، ٚإىل ايفامٌ املعني، َٔ ظٝز ٚشُْٗا يف َٝاصإ املضااحل ٚاملفاضاد يٝٓظاس     

 أٜٗا ٜكدّ.

ٚألشٌ ٚشٕ ٖارٙ ايٓاشيا١ يف َٝاصإ املضااحل ٚاملفاضاد ال باد إٔ ْادزى إٔ املٛاشْا١         

ٚ جعايف ْضات َٝاصإ يا٘ نفحاإ، ٜٛعاع يف إظااد٣ ايهفاحني َاا ٜاساد ٚشْا٘ َأ َفاضااد أ           

َضاااحل، ٜٚٛعااع يف ايهفاا١ األ ااس٣ املعاااٜل ايػااسم١ٝ اياايت جااٛشٕ بٗااا جًااو املفاضااد        

ٚاملضاحل، ذِ ٜكازٕ بني ايٓحا٥ض; يٝعسف أُٜٗا أمظِ أذًسا ٚأغاد  طاًسا، ٚأنراس  ا٥اد٠،     

 ٚأقٌ ما٥د٠.

ٚاملعاااٜل اياايت ٜحخاارٖا أٖااٌ ايعًااِ ٚاالشحٗاااد ملعس اا١ قااِٝ املضاااحل ٚاملفاضااد:      

 ُا: َعٝاز ْٛمٞ، ٚاخ س َعٝاز نُٞ.َعٝازإ ز٥ٝطإ: أٚهل

أَا املعٝاز ايٓٛمٞ:  لاد ب٘ ؼدٜد ْٛ  املكضد ايػسمٞ ايرٟ جحعًل ب٘ املفطد٠ أٚ 

املضًع١، ٌٖ ٖٛ عاسٚزٟ، أّ ظااشٞ، أّ ؼطاٝيف، ٚؼدٜاد ْاٛ  ايهًٝا١ ايايت ٜعاٛد         

 مًٝٗا باؿفظ; ٌٖ ٖٞ ن١ًٝ ايدٜٔ، أّ ايٓفظ، أّ ايعكٌ، أّ ايٓطٌ، أّ املاٍ.

أَا املعٝاز ايهُٞ:  لاد ب٘ ؼدٜد نُٝا١ املحغاسزٜٔ َأ ٚقاٛ  املفطاد٠، أٚ َأ       ٚ

 .(3)ذٖاث املضًع١، أٚ َٔ د ع املفطد٠ ٚٚقٛ  املضًع١

                                                           

 (.1/435ابٔ ج١ُٝٝ، االضحكا١َ ) (1)

 (.218/ 2ابٔ ج١ُٝٝ، األَس باملعسٚف ٚايٓٗٞ مٔ املٓهس، االضحكا١َ ) (2)

ضااني، ظكٝكاا١ اؾاآني ٚظهااِ االْحفااا  باا٘ يف شزاماا١ األمغااا٤ ٚايحصااازث ايعًُٝاا١، فًاا١ فُااع ايفكاا٘     ٜا( 3)

 (.1917، ظ3، ط6اإلضالَٞ، )مد
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إٕ أمظاااِ َضاااًع١ جااارنس يحُرٝاااٌ ايضاااعاب١ ٖاااٞ: إظٗااااز قاضااآِٗ، ٚبٝاااإ   

 غا٥ًِٗ، ْٚػس ضلجِٗ، ٚدم٠ٛ ايٓاع َأ  الهلاا إىل ايادٜٔ ايضاعٝح، ٚاأل االم      

نػاف شٜاف   ٚ ،ملفااِٖٝ اـاط٦ا١ ٚاملػا١ٖٛ   اجعدٌٜ ١ٓ، ٚااليحصاّ بٗا، ٚجطةٝكٗا، ٚاؿط

 ععٗا َٔ ٜكضد إ طاد جازٜ  ٖرا اؾٌٝ املةازى.اييت ٚ ،ايسٚاٜاد املٛعٛم١

ٚال غااو إٔ ٖاارٙ املضااًع١ بااايٓظس إىل ْٛمٗااا: عااسٚز١ٜ، جحعًاال باياادٜٔ; ألٕ  

ل بايةاطاٌ; ألٕ ايضاعاب١    كدٖا ٜٛقع يف َفطد٠ ذٖاث ايادٜٔ ٚعاٝام٘، ٚايحةااع اؿا    

ِٖ مح١ً ايدٜٔ، ْٚك١ً ايػاسٜع١، ٚزٚا٠ نحااث اهلل ٚضا١ٓ زضاٛي٘ صا٢ً اهلل مًٝا٘ ٚ يا٘        

ٌ  بأظٛاهلِ ٜحغُٔ ايطعٔ يف ٖرا ايادٜٔ، ٚايحػاهٝو يف    ٚضًِ،  غٝا  ض َٝس ِٖ ٚاؾٗ

 َضداقٝح٘، ٚػٌٗٝ ْاقًٝ٘.

ضد؟ ٖٚاٌ ًٜاصّ َأ    ٚيهٔ ايطؤاٍ ٖٓا: َا َسجة١ ٖرٙ ايٛض١ًٝ يف ؼكٝل ٖرا املك

 مدَٗا ذٖاث ٖرٙ املضًع١ ايغسٚز١ٜ؟

ال  هٔ يكا٥ٌ إٔ ٜكٍٛ: إٕ مدّ ايحُرٝاٌ ًٜاصّ َٓا٘ ذٖااث ٖارٙ املضاًع١; ألٕ       

 ٖرا املكضد َحعكل َٓر ايكسٕ األٍٚ، ٚال شاٍ َحعكًكا، ٜٓكً٘ اـًف مٔ ايطًف.

أظٓا٘ ٜضاٌ   ٖٚرا ايكٍٛ مٔ ايحُرٝاٌ ىعًا٘ يف دا٥اس٠ املةاظااد، أٚ املطاحعةاد، ٚال      

إىل ايٛاشةاد، ٚإٕ نإ ٚض١ًٝ ألدا٤ ٚاشت; ألْا٘ ال ٜهإٛ ٚضا١ًٝ ايٛاشات ٚاشًةاا َطًًكاا       

 إال إذا جعني ٚض١ًٝ إيٝ٘، أَا إذا ٚشدد ٚضا٥ٌ أ س٣،  اْ٘ ٜةك٢ م٢ً أصً٘.

ٚاملةا  أٚ املطحعت ال ٜهٕٛ عسٚزًٜا، إال بايٓظس إيٝ٘ ْظًسا نًًٝا، نُاا يف األناٌ   

ْظًسا نًًٝاا ٖاٛ عاسٚزٟ َأ شٗا١ احملا ظا١ با٘ مًا٢ ايةادٕ، ٚحيضاٌ           َرال،  ةايٓظس إيٝ٘ 

بعدَ٘ املٛد، ٚبايٓظس إيٝ٘ شص٥ًٝا يف أْٛا  املأنٛالد  ٗٛ يف دزشا١ ايحعطاني، ٚايحُرٝاٌ    

ال  هأ إٔ ٜهاإٛ يف َسجةاا١ ايغااسٚزٜاد، ظحاا٢ ٚإٕ جعًاال بٗاارٙ املضااًع١ ايغااسٚز١ٜ،  

 يف دا٥س٠ ايٛضا٥ٌ، ال املكاصد.ٚيهٓ٘ ٜةك٢ يف َسجة١ ايحعطٝٓٝاد أٚ اؿاشٝاد، ٚ
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ٚقااد ٜكاااٍ: إٕ ايحُرٝااٌ ٚ اشاات نفااا٥ٞ; َاأ شٗاا١ إٔ بٝااإ قاضاأ ايضااعاب١      

ٚإظٗاز مشا٥ًِٗ ٚاشت م٢ً ايهفا١ٜ،  اذا قاّ ب٘ َٔ ٜهفٞ ضاكط اإلذاِ مأ ايةااقني،     

  هٌ ٚض١ًٝ ؼكل بٗا ٖرا املكضٛد أ رد ظهُ٘.

  ٝكاٍ يف ٖرا َا قٌٝ يف نْٛ٘ َةاًظا أٚ َطحعًةا.

 ٖرا َا ٜكاٍ مٔ ٖرٙ املضًع١ َٔ ظٝز َعٝازٖا.

ٚأَا َٓصي١ ٖرٙ ايٛض١ًٝ َأ ايٛضاا٥ٌ األ اس٣،  ٗاٛ ايٓظاس إيٝٗاا اعٝااز ايهاِ،         

 ٝكاٍ: إٕ ٖرٙ ايٛض١ًٝ َٔ أمظِ ايٛضا٥ٌ اْحػاًزا، ٚأغادٖا أذاًسا يف ايعضاس اؿادٜز،     

  ٝهٕٛ ايٓفع بٗا أمظِ َٔ ايٓفع بذلٖا.

مااالّ األ ااس٣ يف بٝااإ ضاال ايضااعاب١، ْٚكااٌ   ٚقااد  هاأ اضااحعُاٍ ٚضااا٥ٌ اإل 

 أ ةازِٖ، ٚيهٔ ٜحُٝص ايحُرٌٝ بأْ٘ أغد أذًسا ٚشرًبا، ٚأظٗس يف ايةٝإ.

ٚ هٔ إٔ ٜكاٍ: إٕ جضٜٛس اؿاٛادس ٚاأل عااٍ دٕٚ جكُاط غخضاٝاد ايفاامًني،      

ٚقاٚيا١ جكسٜاات َااا ٚقااع بػا٤ٞ َاأ ايحضااٜٛس يًٛقااا٥ع عطات اإلَهااإ، حيااٌ قااٌ ايحُرٝااٌ    

كاَ٘، ٚغاص١ أْ٘ ٜٛشد يف املطًُني أْاع نرل جٓفس طةاا٥عِٗ َأ ايحُرٝاٌ، ٜٚاسٕٚ     ٜٚكّٛ َ

 يف ممازضح٘ ٚايٓظس إيٝ٘ ظسًشا، ٚغاص١ إذا نإ  رٌٝ ايضعاب١ أْفطِٗ.

اا ٜكسأ مٔ ظٝا٠ األصعاث أمظِ بهرل مماا   ٞايحأضبٌ إٕ بعض ايٓاع ٜس٣ إٔ "

ايكاسا٠٤ ٜكاسأ مأ ظٝاا٠ ٚاقعٝا١       يفَطًطاٌ; ألْا٘    يٛ نإ ذياو مأ طسٜال املػااٖد٠ يف    

إٔ املطأي١ ال  ،املطًطٌ ٜحطسم إيٝ٘ ذٖٔ املػاٖد يف ٟجطحٓد إىل زٚا١ٜ جازخي١ٝ، بُٝٓا اير

 غاااٖدٙ يف ٟايهااِ اهلا٥ااٌ اياار   نُااا ٖااٛ ايػااإٔ يف   ، رٝااٌ جعاادٚ إٔ جهاإٛ  رااٝاًل يف  

 . (1)"املطًطالد األ س٣ َٔ قةٌ

                                                           

 .األمُاٍ ايف١ٝٓ ايدزا١َٝ يف رٌٝ نةاز ايضعاب١ زٜإ،  (1)

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=17075 . 
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يهٔ قد ٜكٍٛ قا٥ٌ: إٕ ايحُرٌٝ أبًغ يف ايحأذل ٚايةٝاإ َأ فاسد جضاٜٛس األ عااٍ      

 ٚايٛقا٥ع، ٚجعًل األغخاظ ب٘ أنرس.

َٚع االم اف بريو;  إ فسد ايطع١ ٚاالْحػاز يٝطخ املعٝاز ايٛظٝاد املاؤذس يف   

 امحةازٙ َضًع١ جةا  ألشً٘ املفاضاد املضااظة١ يا٘;  اإ ايهراس٠ قاد جهإٛ َغا١ًً، ٚال        

 .(1)جدٍ م٢ً صع١ٍ ٚضال١ٍَ ٚاضحكا١ٍَ، بٌ م٢ً  طاد ايفطس٠ ٚاْحهاضحٗا

 ظٗس َٔ ٖرا إٔ ٖرٙ املضًع١ ال  هأ إٔ جهإٛ عاسٚز١ٜ، ٚإٕ ناْاخ َحعًكا١      

به١ًٝ ايدٜٔ ٚاؿفاظ مًٝا٘، نُاا إٔ َضااؿٗا يٝطاخ ماَا١ غاا١ًَ يًٓااع نًاِٗ، ٚإٔ         

ػاٖد َٔ مدّ إمجا  ايٓاع مًٝٗا، ؼككٗا دا٥س بني ايظٔ ٚايِٖٛ، بديٌٝ ٖرا ايٛاقع امل

 ٚام ا  ِٗ بأذسٖا اإلىابٞ.

َٚاأ املضاااحل اياايت جاارنس ٖٓااا: ؽفٝااف ايػااس املٛشااٛد يف مااا  ايفاأ، ٚمسااا٤    

ايفغا٥ٝاد، ٚزصٚٙ اػاٖد ْا ع١، ٚ رًٝٝاد ٖاد ١، جطاًِ َأ املٛاقاف اهلابطا١ ايايت      

اـال ٚايضاال  يف مصيا١    جضاظت ايحُرًٝٝاد املٛشٛد٠، َٚٓر إٔ ظٗس ٖرا ايفأ ٚأٖاٌ   

مٓ٘، َٚس١ٜ َٓ٘، ْٚفٛز مما  ٝ٘; ملا ًٜحاةظ با٘ َأ َفاضاد ضاةل ذناس بعغاٗا،  ُاا شاد         

بعدِٖ مٓ٘ إال إَعاًْا ألًٖ٘ يف ٚيٛط أبٛاث َٔ ايفطاد َاا ٚؾٖٛاا َأ قةاٌ، ٚازجهااث      

قسَاااد بامجااا  األَاا١، دٕٚ ٚامااظ  اآعِٗ، أٚ زقٝاات حياضااةِٗ،  ُاأ املضااًع١         

طاِٖ األ ٝاز يف ؽفٝاف ٖارا ايػاس، إذ    هآِٗ َٓعا٘، ٚال اضاحطامٛا       املكضٛد٠ إٔ ٜ

 ٚقف٘.

 

                                                           

٢ً ضةٌٝ املراٍ ظككاخ إظاد٣ املذٓٝااد ايذسبٝااد أنارب ْطاة١ َحاابعني مًا٢ املٛقاع االشحُاامٞ جاٜٛ ،            م( 1)

ٚصًخ إىل ذالس ٚذالذني ًَٕٝٛ َحاابع!،  ٗاٌ ٜعايف ٖارا إٔ ٜكاحعِ أٖاٌ اـال فااٍ ايذٓاا٤ يحخفٝاف           

 ايػس؟!
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ٚايٓظس إىل ٖرٙ املضًع١ آظاز ايٓٛ  َػاعس بكسبٗاا َأ دزشا١ ايغاسٚزٜاد; ملاا       

حيضٌ بٗا َٔ ظفظ ايدٜٔ، ٚمحا١ٜ شٓاب٘، ٚ حح باث َأ اـال ٜٓفار َٓا٘ املػااٖد إىل      

 ٚ طادٙ.ما  كحًف مٔ ايعا  ايرٟ زسم يف ٚظً٘ 

يهٔ ايطؤاٍ املًح ٖٓا: ٖاٌ ٜاحعني  رٝاٌ ايضاعاب١ ٚضا١ًٝ يحخفٝاف ٖارا ايػاس؟         

ٌٖٚ  هٔ إٔ َٜخ فَّ ايػاس باريو، أّ أْا٘ ضاٝةك٢ نُاا ٖاٛ، ٚجهإٛ  رًٝٝااد ايضاعاب١          

َضاظة١ هلرا ايػس َٚسا ك١ ي٘،  املػااٖد نُاا ٜٓظاس إىل َطًطاٌ  اضاد، ٜٓظاس بعادٙ أٚ        

 د ب٘ ايفا٥د٠؟!قةً٘ إىل ٖرا املطًطٌ ايرٟ ٜسا

ذِ إٕ اْحػاز ايحُرٌٝ ٚجعًل ايٓاع ب٘ ال ٜسشاع إىل جكضال أٖاٌ اـال يف ايةٝاإ،      

بكدز َا ٜسشع إىل ععف جطةٝل اإلضالّ يف ايٛاقع، ٚاَحٓا  نرل َأ ايادٍٚ مأ جٓفٝار     

 أظهاَ٘.

نُا أْ٘  هأ إٔ ٜكااٍ: ال ْطاًِ إٔ ٖارٙ املضاًع١ يف َسجةا١ ايغاسٚزٜاد; ألٕ        

ٚز١ٜ ٖٞ اييت "ال بد َٓٗا يف قٝاّ َضااحل ايادٜٔ ٚايادْٝا، عٝاز إذا  كادد      املضاحل ايغس

  ػس َضاحل ايدْٝا م٢ً اضحكا١َ، بٌ م٢ً  طاد ٚجٗازط، ٚ ٛد ظٝا٠، ٚيف األ اس٣  

،  ٗااٌ ٚصااًخ َضااًع١ ايحُرٝااٌ (1) ااٛد ايٓصااا٠ ٚايٓعااِٝ، ٚايسشااٛ  باـطااسإ املااةني"

 يحخفٝف ايػس ايٛاقع ٖرا املةًغ؟!

اٍ: ٚإٕ   جةًغ ٖرٙ املضًع١ َسجة١ ايغسٚزٜاد، يهٓٗاا جةًاغ َسجةا١    يهٔ قد ٜك

 َهٌُ ايغسٚزٜاد، 

 ٖرا َا  هٔ إٔ ٜكاٍ يف ٚشٕ َضاحل  رٌٝ ايضعاب١، َٔ ظٝز ْٛمٗا ٚنُٝحٗا.

 ٚأَا ٚشٕ املفاضد:

 أٍٚ املفاضد ٖٓا: َفطد٠ ايهرث، ٚذيو إٔ املُرٌ ال ٜكٍٛ: قاٍ  االٕ، ٚإ اا   

                                                           

 (.18 -2/17ملٛا كاد )ايػاط ، ا( 1)



  السادسالعدد                                 جامعة اجملمعة                     

 

  
 

152 
 هـ0216/صفر  م4102ديسمرب        

ٓاااَد٣ بٗاارا االضااِ، ٜٚفعااٌ  عااٌ ٖاارا ايػااخط اياارٟ جكُااط    ٜكااٍٛ: أْااا  ااالٕ، ٜٚ  

غخضٝح٘، ظح٢ إْ٘ يٝ ةعز مٔ غخط  هٔ إٔ ٜػ ى َع املُرٌَّ يف صفاج٘ ايظااٖس٠،  

ٚنرا ايهرث مًِٝٗ يف ذنس جفاصٌٝ مأ ظٝااجِٗ ٜحٛقعٗاا املخاسط أٚ ٚاعاع ايطاٝٓازٜٛ       

 يٝهحٌُ بٗا املػٗد.

ناْاااخ جااادٚز ظاااٍٛ  يتاملطًطاااالد اياااٜٚحغاااح ٖااارا األَاااس ظاااني ْطاااحعسض "

أْ٘ ٜهاد ٜطحعٌٝ  رٌٝ دٚز غخض١ٝ ٚاقع١ٝ دٕٚ َصشٗاا بػا٤ٞ َأ     ،غخضٝاد ٚاقع١ٝ

اـٝاٍ، ضٛا٤ ناْخ جًاو ايػخضا١ٝ إضاال١َٝ أٚ زال إضاال١َٝ، ٚاياديٌٝ مًا٢ ذياو:         

جضامدد بعد مسض َطًطالد مٔ بعض ايػخضٝاد  ٖرٙ االم اعاد ايهرل٠ اييت

ٚ  ًٞطٌ مٔ غخض١ٝ ايػٝ  قُد َحٛيَرٌ َط ،املعاصس٠ أٚ ايحازخي١ٝ ، َٚأ  ٟايػاعسا

 ...، ٚذ٥اث اؾةٌ.ٞ، ٚغفٝك١ َٚحٛيٞقةً٘ مٔ غخض١ٝ أمحد مساب

إذةااد   ٚضا٥ٌ اإلماالّ مكات ناٌ َطًطاٌ َأ ذياو، نااف يف        َا ٜهحت يف ..ٚ

جكحغاٝ٘ طةٝعا١    ٟٖرٙ ايفسع١ٝ، ٚمًٝ٘  ًٔ جطًِ ٖرٙ ايػخضاٝاد َأ ٖارا املاصط ايار     

ًط األَااس مًاا٢ املػاااٖدٜٔ بااني ايٛقااا٥ع ايحازخيٝاا١ ٚاـٝايٝاا١،   ٖاارا ايعُااٌ، ٚبااريو خيااح 

 .(1)"ؼحفظ بٗا ايرانس٠ هلؤال٤ األمالّ ايعاطس٠ اييت ٞٚجرٖت بريو جًو املعاْ

َٚا ٜطحػٗد ب٘ َٔ ٜس٣ شٛاش ايحُرٌٝ اا ٚقع َٔ  رٌٝ املال٥ه١ يف صاٛز٠ بػاس،   

َُرمًاِٗ بٗارٙ     ال  هٔ إٔ ٜهٕٛ َطابًكا يًحُرٌٝ ايٛاقع اخٕ; ألٕ املال ٥ها١   ٜهاربٛا يف َج

ايضٛز، ٚ  ٜكٛيٛا: مٔ  الٕ بٔ  الٕ،  صربٌٜ ملا ظٗس يف صٛز٠ دظٝا١ ايهًا ،     

 ٜكٌ إْ٘ دظ١ٝ،  ًٝظ يف ٖرا َفطد٠ ايهرث.
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َٚفطاد٠ ايهاارث َأ املفاضااد املحعًكا١ اسجةاا١ ايغاسٚزٜاد; ألٕ ٚشااٛد ايهاارث     

٘ َٛزدة صاظة٘ اهلاالى ٜاّٛ ايكٝاَا١، ٚهلارا     َؤذٕ بفطاد اؿٝا٠ ٚمدّ اضحكاَحٗا، نُا أْ

 نإ َٔ ايػسا٥ع املحفل مًٝٗا بني املًٌ. 

ًَااا يف األصااٌ; إال أْاا٘ قااد ٜةااا  يف   يهاأ قااد ٜكااٍٛ قا٥ااٌ: ايهاارث ٚإٕ نااإ قس

بعض األظٛاٍ بػاسٚخ، ٚذياو إٔ ايهاالّ ٚضا١ًٝ إىل املكاصاد،  هاٌ َكضاٛد قُاٛد         

ٚإٕ    هأ ؼضاًٝ٘ إال بايهارث شااش      هٔ ؼضًٝ٘ بذال ايهارث حياسّ ايهارث  ٝا٘،      

، ٚايحُرٝاٌ ٖٓاا َكضاد قُاٛد، ٚال  هأ ؼضاًٝ٘ إال بايهارث،  ٝصاٛش         (1)ايهرث  ٝ٘

 ايهرث ألشٌ ؼضًٝ٘.

نُا إٔ ايهرث يٝظ م٢ً َسجة١ ٚاظد٠ يف ايفطاد، بٌ َٓ٘ َا ٖٛ نفاس، َٚٓا٘ َاا    

، أٚ أَس َٔ أَٛز ٖٛ دٕٚ ذيو، ٚم٢ً ٖرا  سجةح٘ عطت َا جعًل ب٘،  إ جعًل بايهفس

املطااًُني ايعاَاا١،  ٗااٛ يف زجةاا١ ايغااسٚزٜاد،ٚإٕ جعًاال اااا دٕٚ ذيااو  ٗااٛ يف زجةاا١         

 اؿاشٝاد، ٚبعغ٘ قد ٜهٕٛ يف زجة١ ايحعطٝٓاد.

َٚٔ املفاضد: ايحهًِ بايهفس، ٚ عً ٘، ٖٚرا َٔ احملسَاد املحفل مًٝٗا، ٖٚٞ ال 

هًِ ب٘ ظاًٖسا، َاع اط٦ُٓاإ قًةا٘    جةا  ظح٢ يف ظاٍ ايغسٚز٠، ٚإ ا أبٝح ملٔ أنسٙ إٔ ٜح

باإل إ، ٖٚرٙ املفطد٠ جحعًل به١ًٝ ايدٜٔ يف َسجة١ ايغسٚزٜاد; يحعًك٘ باايهفس، ٖٚاٛ   

 أمظِ ايرْٛث ٚأغدٖا  طًسا.

  ٛشٕ ٖرٙ املفطد٠ اعٝاز ايٓٛ  ٜظٗس جعًكٗا بسجة١ ايغسٚزٜاد.

ازِٖ َٚٔ املفاضد: جٓكط ايضعاب١ ٚاشدزاؤٖاِ، ٚايحكًٝاٌ َأ غاأِْٗ، ٚإظٗا     

 يف أٚعا  ال ٜسعاٖا ايٛاظد َٓا يٓفط٘.
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ٚال غااو إٔ ٖاارٙ املفطااد٠ مظُٝاا١، قااد ػااس إىل ايهفااس أٚ ايفطاال، ٖٚاارا ٜعاايف  

 جعًكٗا بايغسٚزٜاد، أٚ اهالد ايغسٚزٜاد.

يهٔ قد ٜكٍٛ قا٥ٌ: ال ًٜصّ َأ ايحُرٝاٌ ٚقاٛ  ٖارٙ املفطاد٠، باٌ ٖارٙ َفطاد٠         

،  ًاٝظ َأ ايغاسٚز٠ إٔ ايػاخط ايارٟ      َح١ُٖٛ، يف َكابٌ َضًع١ َظ١ْٛٓ أٚ َحٝك١ٓ

ٜ ُرٌَّ ٜهٕٛ قٌ ضخس١ٜ ٚاضاحٗصا٤، إال إذا أظٗاسٙ ايحُرٝاٌ بٗارٙ ايضاٛز٠، ٚياٝظ ٖارا        

َٛشًٛدا يف  رٌٝ ايضعاب١، بٌ ٖرا ايٓٛ  َٔ ايحُرٝاٌ املحعًال بايحاازٜ ، ٜاساد با٘ إظٗااز       

ايضااٛز٠ مًاا٢ ظاهلااا نُااا ناْااخ، ٚجكسٜاات َااا ٚقااع يًُػاااٖد بايضااٛد ٚايضااٛز٠،      

ٚحيضٌ َٓ٘ جعظِٝ هلرٙ ايػخض١ٝ، ٚام اف بفغًٗا، َٚد  ألمُاهلا، ٚديٝاٌ ذياو   

 زدٚد املػاٖدٜٔ ٚجفامًِٗ َع ذيو، ٚجكُضِٗ يًػخض١ٝ اييت أمصةٛا بٗا.

َٚٔ املفاضد:  حح باث اؾداٍ ٚايٓكاش املارَّٛ، ٚايحػاهٝو يف بعاض ايعكا٥اد     

املٛاقااف اياايت ٚقعااخ َاأ   املحعًكاا١ بايضااعاب١ ٚ ٍ ايةٝااخ، ٚا ااحالف اخزا٤ يف بعااض   

ايضعاب١، ٚشسأ٠ ايةعض م٢ً ْكد ايضعاب١، اا يٝظ ي٘ با٘ مًاِ، باٌ فاسد اطالمٗاِ      

م٢ً ٖرا املػٗد، دٕٚ زشٛ  إىل نحت أٖاٌ ايعًاِ، َٚعس ا١ َاا ٚقاع بايحفضاٌٝ، نُاا        

ٜفحح باث اـالف، ٚ صم صف األ١َ، َا بني َؤٜد َٚعازض، ٚنٌ ٖارا َأ املفاضاد    

ب ى ايحُرٌٝ، ٚاالضحعاع١ مٓ٘ بٛضا٥ٌ أ س٣ ال جكاٌ أُٖٝا١ مٓا٘،     اييت  هٔ االبحعاد

 ٜٚهٕٛ بٗا أذس مظِٝ يف ايةٝإ ْٚكٌ صعٝح األ ةاز.

ٖٚرٙ املفطد٠ إذا ٚشْخ اعٝاز ايٓاٛ   اْٗاا جاد ٌ عأُ اؿاشٝااد، بطاةت َاا        

ٜكع بٗا َٔ ظسط ٚعٝل، ٚيهٔ ال حيضٌ بٗا َرٌ َا حيضٌ باباظا١ ايهارث، ٚاياحهًِ    

 بايهفس.

ٚيكا٥ٌ إٔ ٜكٍٛ: إْٗا  هٔ إٔ جًحعل اهٌُ ايغسٚزٟ; يػد٠ ايغسز اؿاصاٌ  

 بٛقٛمٗا، ٚأذسٖا يف جفسم األ١َ، ٚا حالف نًُحٗا.
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ٚيهٔ ٚشْٗا اٝصإ ايهِ، ٜظٗس جعًكٗا بػاسحي١ ناةل٠ َأ ايٓااع، عٝاز جهإٛ       

ز َٔ املفاضد ايعا١َ، ٖٚرا َالظاظ شاًدا يف َطاأي١  رٝاٌ ايضاعاب١، ظٝاز نراس اؿادٜ        

مٓٗا يف َٛاقاع ايٓاخ، ٚايحٛاصاٌ االشحُاامٞ، ٚمًا٢ ايفغاا٥ٝاد يف باساَض َحعادد٠،         

 ٚا حًف ايٓاع يف غأْٗا ا حالً ا َحةآًٜا، ٚأزًظ بعغِٗ م٢ً بعض يف ذيو.

ٚقد ٜكٍٛ قا٥ٌ: إٕ ٖرٙ املفطد٠ نُا ؼضاٌ بايحُرٝاٌ ؼضاٌ بذالٙ َأ ٚضاا٥ٌ       

 هاأ ظر اا٘ َاأ نحاات ايحااازٜ  ْكااٌ أظااٛاٍ ايضااعاب١ ٚأ ةااازِٖ،  ُااا ٚقااع بٝاآِٗ ال  

ٚايطل، َٚٓ٘ ايضعٝح ايرٟ ال غاو  ٝا٘، ٜٚكاع بطاةة٘ ْاصا  باني ايٓااع،  اال ٜطاحكٌ          

 ايحُرٌٝ بٗرٙ املفطد٠.

ٚأَااا َفطااد٠ اال ااحالخ، ٚايحااربط، ٚايذٓااا٤،  ٗااٞ يف َسجةاا١ اؿاشٝاااد; ألْٗااا  

ايصْاا،  قس١َ ؼسِٜ ٚضا٥ٌ; ملا ٜ جت م٢ً  حعٗاا َأ ايٛصاٍٛ إىل قسَااد ناةل٠; ن     

ٖٚرٙ املفاضد قد جةا  ظني جعازعٗا َضاًع١ أٚىل َٓٗاا ال باد َأ ؼكٝكٗاا، ٚال ضاةٌٝ       

 إىل ؼكٝكٗا إال باٜكا  جًو املفاضد.

ٚيكا٥ااٌ إٔ ٜكااٍٛ: إٕ املضاااحل املاارنٛز٠ يف  رٝااٌ ايضااعاب١  هاأ ؼكٝكٗااا باادٕٚ  

ٚايةعاد مأ   ازجهاث جًو املفاضاد، إذا جاٛا سد اؾٗاٛد مًا٢ جطةٝال املعااٜل ايػاسم١ٝ،        

احملاذٜس، ٚيهٔ ايٛاقع  الف ذيو،  كد اغاحًُخ جًاو ايحُرًٝٝااد مًا٢ ٖارٙ املفاضاد       

 دٕٚ ظاش١ إلٜكامٗا.

َٚٔ املفاضد: إٔ  رٌٝ بعض ايضعاب١ قد ٜهٕٛ ذزٜع١ يحُرٌٝ أَٗااد املاؤَٓني،   

ٚ رٌٝ بٓاد ايٓ  ص٢ً اهلل مًٝ٘ ٚ ي٘ ٚضًِ،  اِْٗ َٔ ظٝز املٓصي١ يٝطاٛا أ غاٌ َأ    

بهس ٚمُس، بٌ قد ىس إىل  رٌٝ ايٓ  ص٢ً اهلل مًٝ٘ ٚ ي٘ ٚضاًِ; ألٕ اؿصاض قاد    أبٞ 

 جهٕٛ َحعد٠.
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ٖٚرٙ املفطد٠ َٔ باث اؿاشٝاد، ٚإٕ ناْخ ػس إىل َفطد٠ عسٚز١ٜ، يهٓٗا ملا 

 ناْخ َٔ قةٌٝ ايرزا٥ع ٚايٛضا٥ٌ،  ًٝظ هلا َٔ ايك٠ٛ ٚايغسز َرٌ َا يًُكاصد.

ال٤ ٜهااد ٜهإٛ َحفًكاا مًا٢ ؼس ا٘، باٌ قاد اجفال         ٚقد ٜكٍٛ قا٥ٌ: إٕ  رٝاٌ ٖاؤ  

مًٝاا٘،  ااال  هاأ إٔ ٜحصااسأ مًاا٢ اقحعاَاا٘ أظااد، ٚيااٛ ا اا ض ذيااو  ٗااٛ بعٝااد شااًدا،   

 ٚايرزٜع١ إىل غ٤ٞ ْادز ال حيهِ بحعس ٗا.

 ٖرا َا  هٔ قٛي٘ يف ٚشٕ َفاضد  اذٌٝ ايضعاب١.

ا جحعًال اسجةا١   ٚبعد ٖرٙ املٛاش١ْ: ٜظٗس يًةاظاز إٔ َضاًع١  رٝاٌ ايضاعاب١ إ ا     

اؿاشٝاد أٚ ايحعطٝٓاد، ٚأَا َفطد٠  رًِٝٗ  ححعًل اسجة١ ايغاسٚزٜاد ٚاؿاشٝااد،   

ٚد اع املفطااد٠ املحعًكاا١ اسجةاا١ ايغااسٚزٜاد ٚاؿاشٝاااد أٚىل َاأ شًاات َضااًع١ جحعًاال  

 اسجة١ اؿاشٝاد ٚايحعطٝٓاد.

 

 هاأ إٔ ْطااًو يف ضااةٌٝ املٛاشْاا١ بااني املضاااحل ٚاملفاضااد يف ٖاارٙ ايٓاشياا١ َطااًًها  

ٌُِّ َا ضةل ٜٚػد َٔ أشزٙ، ٖٚاٛ اضحعغااز قٛاماد  كا٘ املٛاشْا١ باني املضااحل           س، ٜ ه

 ٚاملفاضد، مما ٜظٗس أذسٙ يف ٖرٙ ايٓاشي١، ٚقد ظٗس يٞ َٔ ٖرٙ ايكٛامد َا ًٜٞ:

عاا١ َكدَاا١ مًاا٢ املضااًع١ املحٛقعاا١، ٚاملفطااد٠    املضااًع١ ايٛاق ايكامااد٠ األٚىل:

ايٛاقع١ َكد١َ يف ايد ع م٢ً املفطد٠ املحٛقع١، ٚاحملا ظ١ م٢ً املضًع١ ايٛاقعا١ أٚىل َأ   

د ع املفطد٠ املحٛقع١، ٚد ع املفطد٠ ايٛاقع١ أٚىل َٔ ؼضٌٝ املضًع١ املحٛقع١، إذا ناْحا 

 .(1)يف َسجة١ ٚاظد٠ َٔ ظٝز ايك٠ٛ ٚايػٍُٛ

                                                           

 (.295ُاّ، جأصٌٝ  ك٘ األٚيٜٛاد )ٖ( 1)
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ٜكاااٍ: إٕ َضااًع١ بٝااإ  غااٌ ايضااعاب١ باإل ةاااز ماآِٗ، ٚاضااحذالٍ   هاأ إٔ 

ايٛضا٥ٌ املحاظا١ املػاسٚم١ اؿدٜرا١ يف ذياو ٚاقعا١، َٚضاًع١ ذياو بايحُرٝاٌ َحٛقعا١،          

 ٚاملضًع١ ايٛاقع١ أٚىل َٔ املضًع١ املحٛقع١.

َٚفطد٠ ايحُرٌٝ ٚاقع١ َٚحعكك١، ضٛا٤ نإ َفطاد٠ يف ذاجا٘، أٚ َفطاد٠ ملاا  ٝا٘      

ٝاد ايضاعاب١، أٚ َاا  ٝا٘ َأ  عاٌ ايهفااز ٚجكُاط دٚزٖاِ يف ناٌ          َٔ جكُط غخض

 غ٤ٞ، أٚ َا  ٝ٘ َٔ ا حالخ ايسشاٍ بايٓطا٤ ٚجربشٗٔ.

ٚأَا َضًع١ بٝإ جازٜ  ايضعاب١ َٚاٛاقفِٗ املػاس ١ مأ طسٜكا٘  ٗاٞ َحٛقعا١،       

ٚيٝطخ ٚاقع١ ٜكًٝٓا بٗرٙ ايٛض١ًٝ، بديٌٝ اْكطاّ ايٓاع بػأْٗا، ٚمدّ زعاا طا٥فا١ َأ    

 مُا ٚقع  ٝٗا.ايٓاع 

َٚا ٜكاٍ َٔ إٔ  رٌٝ األْةٝاا٤  شا٤ يف بٝإ فُع ايفك٘ اإلضالَٞ ايحابع يًسابط١: "

مًااِٝٗ ايطااالّ ٚايضااعاب١ ايهااساّ  ٝاا٘ َضااًع١ يًاادم٠ٛ إىل اإلضااالّ، ٚإظٗاااز ملهااازّ  

 .(1)"األ الم، ٚقاضٔ اخداث زل صعٝح

ِ مماا ٜكاع َأ    بٌ قد جهإٛ ٖارٙ املضاًع١ َحُٖٛا١، ٜٚكاع َأ ايفطااد بٗاا أمظا         

 ايضال ، ٚاملضًع١ املح١ُٖٛ ال جعحرب.

َا ٜدمٝ٘ دما٠ ايحُرٌٝ اإلضالَٞ َٔ عٛابط، زاٜحٗاا إٔ ؽفاف َأ    ٚهلرا  إ "

احملاذٜس اييت ٜرنسٖا املاْعٕٛ، ٚنِ َٔ باث َٔ َدا ٌ ايػس   حح عصا١ ٚعاع عاٛابط    

ًاو ايغاٛابط   ا يف  احح ٖارا ايةااث ٚاقحعاَا٘ دٕٚ ٚ اا٤ بح     ٚغسٚخ، ذِ ناإ ذياو ضاةةً   

ا،  ُا جًو ايغٛابط إال غاةٗادة يًحطاٜٛغ، ٚد اعة ؿصا١     ا، بٌ ٚال امحةاز هلا أظٝاًْظًٝٓ

                                                           

املٓعكاااد٠ اهااا١ املهسَااا١، يف ايفاا ٠ َاأ ضااالَٞ ايحااابع يًسابطاا١، يف دٚزجاا٘ ايعػااسٜٔ بٝااإ فُااع ايفكاا٘ اإل (1)

 .ٖا1432قسّ  19-23
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ٚيهٔ قاد ٜكااٍ: إٕ َضاًع١ بٝاإ جاازٜ  ايضاعاب١ بٗارٙ ايٛضا١ًٝ ٚاقعا١،           .(1)"املاْعني!

بديٌٝ زدٚد األ عاٍ اإلىابٝا١ هلاا، ٚنراس٠ ايةعاز يف قسنااد ايةعاز مًا٢ ايٓاخ مأ          

اهلل مٓ٘، ٚجأذس نرل َٔ ايٓاع بأظداس ايحُرٌٝ، ٚاطالمٗاِ مًا٢    غخض١ٝ مُس زعٞ

أ ةاز ٚأَٛز   ٜهْٛٛا ٜعس ْٛٗاا َأ قةاٌ، ٚؼكٝال ْطاة١ ناةل٠ َأ املػااٖدٜٔ، ٚأَاا          

 ٗااٛ َحٛقااع، ٚيااٝظ بٛاقااع، بااديٌٝ إٔ     -ممااا ذنااس َاأ املفاضااد  -َفطااد٠  رًٝااِٗ  

 غخض١ٝ ايضعاب١   جحأذس َهاْحٗا بايحُرٌٝ.

ٍ: إٕ نراس٠ ايةعاز ٚاالطاال  ال جعايف ؼكال املكضاٛد َأ ايعظا١          ُٝهٔ إٔ ٜكا

ٚايةٝإ، ٚإ اا قاد ٜهإٛ ٖارا ايةعاز بطاةت ايفغاٍٛ، َٚعس ا١ ايٛاقاع، بطاةت نراس٠            

اؾداٍ ظٛي٘، ٚايهرس٠ يف ذاجٗا ال جعحرب، ٚإ ا ٖٞ َسشعا١ مٓاد ٚقاٛ  ايحعاازض مًا٢      

 ايظ١ٝٓ ايذاية١.ايطٛا٤، ٚاْعداّ املسشعاد األ س٣، ٚاألدي١ ايكطع١ٝ، أٚ 

ٚأَااا دماا٣ٛ إٔ غخضااٝاد ايضااعاب١   جحااأذس بايحُرٝااٌ ضااًًةا،  ٗاارا حيحاااط إىل   

َعس اا١ زأٟ املػاااٖدٜٔ،  هُااا ٜٛشااد َاأ ٜعاارب ماأ َصٜااد اظ اَاا٘ هلاارٙ ايػخضااٝاد    

ايعظ١ُٝ، ٚشٜاد٠ َهاْحِٗ مٓد  رًٝاِٗ،  ٗٓااى َأ جاأذس باريو ضاًًةا، ٚاٖحاصد َهاْا١         

 ايضعاب١ يف ْفط٘.

شٓظ  عٌ املأَٛز ب٘ أمظِ َٔ شٓظ جسى املٓٗٞ مٓ٘، ٚشآظ   را١ْٝ:ايكامد٠ اي

جسى املأَٛز ب٘ أمظِ َٔ شٓظ  عٌ املٓٗٞ مٓ٘، ٚاملرٛب١ م٢ً أدا٤ ايٛاشةاد أمظاِ َأ   

 املرٛب١ م٢ً جسى احملسَاد.

ٖٚرٙ ايكامد٠ ٜظٗس أذسٖا مٓد جطاٟٚ املضاحل ٚاملفاضد، ٖٚاٞ  راٌ زأٟ بعاض    

 أٚىل َٔ د ع املفاضد مٓد ايحطاٟٚ، ٚأَا ايكٍٛ ايرااْٞ  ٗاٛ   ايعًُا٤ يف إٔ شًت املضاحل

                                                           

 http://www.dorar.net/art/948رٌٝ األْةٝا٤ ٚايضعاب١، ايرباى،  ( 1)

http://www.dorar.net/art/948
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 .(1)إٔ دز٤ املفاضد أٚىل َٔ شًت املضاحل، ٚايكٍٛ ايرايز ٖٛ ايحخٝل بُٝٓٗا

 ُٝهٔ إٔ ٜكاٍ: إٕ َضًع١ بٝإ جازٜ  ايضاعاب١، ٚإظٗااز  غاا٥ًِٗ، ٚدما٠ٛ     

املُٗا١، ٚايايت    ايٓاع إىل ايحأضٞ بِٗ، ٚإباساش قاضأ ايادٜٔ اإلضاالَٞ َأ ايٛاشةااد      

ٜحعكل بٗا دم٠ٛ ايٓاع إىل ٖرا ايدٜٔ،  ٗارٙ املضاًع١ أٚىل َأ د اع َفطاد٠ ايحُرٝاٌ،       

َع إَهاْٝا١ ؽفٝاف احملااذٜس املٛشاٛد٠  ٝا٘، باٌ إماداَٗا، باغا اخ مادّ ظٗاٛز ايٓطاا٤            

ايطا ساد، َٚٓع اال حالخ ٚاـ٠ًٛ احملسَحني، ٚجٓك١ٝ ايطٝٓازٜٛ َٔ املٛاقف املهرٚب١ أٚ 

 ك١.املخحً

ٚيهاأ قااد ٜكاااٍ: ال ْطااًِ إٔ َفطااد٠ ايحُرٝااٌ َطااا١ٜٚ ملضااًع١ بٝااإ جااازٜ          

 ايضعاب١ ٚإبساش قاضِٓٗ ٚ غا٥ًِٗ.

ٚم٢ً  سض ايحطاٟٚ،  ال ْطًِ إٔ شًت املضًع١ أٚىل، بٌ د ع املفطد٠ أٚىل 

َٔ شًت املضًع١، ٚغاص١ إذا أَهٔ ؼكٝل ٖرٙ املضًع١ بطسم أ س٣  اي١ٝ َٔ ٖارٙ  

 املفاضد.

 سض إٔ  ٝا٘ َضاًع١  اْٗاا ال جعحارب أٜغاًا، ألْا٘ ٜعازعاٗا َفطاد٠ أمظاِ          ٚيٛ "

َٓٗا، ٖٚٞ َا ضةل ذنسٙ مما قاد ٜهإٛ ذزٜعا١ الْحكااظ األْةٝاا٤ ٚايضاعاب١ ٚاؿاط َأ         

 قدزِٖ.

 

 

                                                           

(; ابأ جُٝٝا١، فُاٛ     104، ايفسم 2/338ٚم )(; ايكسايف، ايفس260، 4/250اخَدٟ، اإلظهاّ )( 1)

(; 1/228(; شااَع ايسضاا٥ٌ )  29/279; 24/269; 11/671; 10/145; 20/85ايفحا٣ٚ )

(; ابأ ايٓصااز، غاس     6/172(; ايصزنػاٞ، ايةعاس احملاٝط )   1602، 4/1595ابٔ َفًح، أصٛي٘ )

ٞ، ْراااس اياااٛزٚد  (; ايػااآكٝط3/159(; أَااال بادغااااٙ، جٝطااال ايحعسٜاااس )  4/681ايهٛنااات املااآل )

(2/608.) 
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إٔ املضااًع١ إذا مازعااحٗا  ....: َٚاأ ايكٛامااد املكااسز٠ يف ايػااسٜع١ اإلضااال١َٝ      

فاضاد َكادّ مًا٢ شًات املضااحل ،  هٝاف إذا       َفطد٠ َطا١ٜٚ هلاا ال جعحارب; ألٕ دز٤ امل  

 ناْخ املفطد٠ أمظِ َٔ املضًع١ ٚأزشح، نُا ٖٛ ايػإٔ يف  رٌٝ األْةٝا٤ ٚايضعاب١.

ذِ إٕ ايدم٠ٛ إىل اإلضاالّ ٚإظٗااز َهاازّ األ االم جهإٛ بايٛضاا٥ٌ املػاسٚم١        

 .(1)"اييت أذةحخ لاظٗا م٢ً َداز جازٜ  األ١َ اإلضال١َٝ

ًَا يطد ايرزٜع١ أبٝح يًُضًع١ ايساشع١ َا ايكامد٠ ايراير١:  .(2)نإ قسَّ

 هٔ إٔ ٜكاٍ: إٕ جهػف املسأ٠ مٓد زل قازَٗا، ٚاـ٠ًٛ ٚاال احالخ قسَااد   

ضًدا يرزٜع١ ايصْا، ٖٚرٙ احملسَاد جةا  يًُضًع١ ايساشع١، ٖٚٞ َاا ٜحعكال بحُرًٝاِٗ    

 َٔ املضاحل املرنٛز٠ ضابًكا.

ايساشع١ املعازع١ يًُعسّ ؼسِٜ ٚضا٥ٌ: إٔ يهٔ قد ٜكاٍ: إٕ عابط املضًع١ 

ٜهٕٛ ظضٛهلا أزشح َأ َفطاد٠ ٖارا احملاسّ; عٝاز ٜ جات مًا٢ مادّ  عًاٗا ذٖااث           

 املضًع١ ايساشع١، أٚ ٚقٛ  اؿسط.

أَا يٛ نإ يحعضٌٝ املضًع١ طسٜل   س، ٚ  ٜحعني ٖرا احملسّ طسًٜكا، بٌ ٚشد 

 جة١ م٢ً ايفعٌ أقٌ َٔ َفطاد٠ احملاسّ;   َا ٖٛ َرً٘، أٚ أٚىل َٓ٘، أٚ ناْخ املضًع١ امل

   ىص  عٌ ٖرٙ املضًع١ بازجهاث َا ظسّ ضًدا يًرزٜع١.

                                                           

املٓعكااد٠ اهاا١ املهسَاا١، يف ايفا ٠ َأ      بٝإ فُع ايفكا٘ اإلضاالَٞ ايحاابع يًسابطا١، يف دٚزجا٘ ايعػاسٜٔ          (1)

 .ٖا1432قسّ  19-23

; 215 -23/214; 22/298; 21/251; 17/502; 15/419ابٔ ج١ُٝٝ، فُاٛ  ايفحاا٣ٚ )     (2)

(; ايطٝاضااا١ 1/164ايحٛضاااٌ..، فُاااٛ  ايفحاااا٣ٚ ) (; قاماااد٠ شًًٝااا١ يف 235، 229 -32/228

(; ُٖاااّ، جأصااٌٝ  كاا٘ األٚيٜٛاااد   2/262(; االضااحكا١َ )28/371ايػااسم١ٝ..، فُااٛ  ايفحااا٣ٚ ) 

(272.) 
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ٚضااا٥ٌ اإلمااالّ َاادم٠ٛ إىل اإلضااٗاّ يف ْػااس ضاال األْةٝااا٤  ٖٚٓااا  هاأ ايكااٍٛ: إٕ "

ٚايسضٌ مًِٝٗ ايطالّ ٚايضاعاب١ ايهاساّ زعاٞ اهلل مآِٗ دٕٚ  رٝاٌ غخضاٝاجِٗ، ٖٚاٞ        

طاااؤٚيٝاد املحغااا١ُٓ جٛمٝااا١ ٛشٝٗااااد اإلهلٝااا١ ٚايٓةٜٛااا١ يف ايكٝااااّ باملَااادم٠ٛ إىل اَحرااااٍ ايح

 .(1)"; يهٞ جحُطو بدٜٓٗا ٚؼ ّ ضًفٗااؾُاٖل

 .(2)َا ظسّ َطًًكا   جةع٘ ايغسٚز٠ ايكامد٠ ايسابع١:

إٕ احملسَاااد ؼسً ااا َؤبااًدا، ٚنااإ ؼس ٗااا ؼااسِٜ َكاصااد، ال ؼااسِٜ ٚضااا٥ٌ، ال      

٠ قد ؽفاف ظهُٗاا، أٚ جةٝعٗاا ظااًٖسا ال باطًٓاا، ٚايحُرٝاٌ       جةٝعٗا ايغسٚز٠، يهٔ ايغسٚز

ٜػحٌُ م٢ً جكُاط غخضاٝاد ايهفااز، ٚايكٝااّ ظُٝاع أ عااهلِ ايهفسٜا١، ٚايحعادس بٗاا          

م٢ً أْٗا صادز٠ َٔ ايػخط ْفط٘، ٖٚرٙ احملسَاد قس١َ ؼسً اا َطًًكاا،  اال ىاٛش ألظاد      

ٕ ٜفعًا٘ ٖاٛ بٓفطا٘، ٚمًٝا٘  اال جةاا        إٔ ٜفعٌ ايهفس يٝعرز َٓ٘، ْعِ ٜٓكً٘ مٔ  امً٘، ال أ

 ألشٌ َضًع١ ايدم٠ٛ ٚبٝإ اؿل يًٓاع، أٚ إلىاد بدٌٜ مٔ ايحُرٌٝ زل اهلادف.

 .(3)د ع َفطد٠ احملسّ أزشح َٔ ؼضٌٝ َضًع١ املطحعت ٚاملةا  ايكامد٠ اـاَط١:

ٕ َطاحعًةا، ٚال ٜعًِا َٔا          هٔ إٔ ٜكاٍ: إٕ  رٌٝ ايضاعاب١ أظطٔا أظٛايا٘ إٔ ٜهٛا

 ٍ بٛشٛب٘، ٚأَا املفاضد املضاظة١ ي٘  ٗٞ قس١َ،  ٝهٕٛ د عٗا أٚىل َٔ  عٌ املطحعت.ٜكٛ

ٚيهٔ قد ٜكاٍ: إٕ إظٗاز قاضٔ ايضعاب١ ٚإبساش ضالِٖ ٚدما٠ٛ ايٓااع إيٝٗاا،     

ٚاشت نفا٥ٞ، ٚيٝظ اطحعت، ٚايحُرٌٝ ٚض١ًٝ َٔ أٚضاع ايٛضاا٥ٌ اْحػااًزا ٚأغادٖا     

 ٖرا ايةاث.جأذًلا يف املحًكٞ،  ٝهٕٛ ٚاشًةا َٔ 

                                                           

املٓعكاااد٠ اهااا١ املهسَااا١، يف ايفاا ٠ َاأ بٝااإ فُااع ايفكاا٘ اإلضااالَٞ ايحااابع يًسابطاا١، يف دٚزجاا٘ ايعػااسٜٔ ( 1)

 .ٖا1432قسّ  19-23

 (.231 -27/230; 32/210ج١ُٝٝ، فُٛ  ايفحا٣ٚ )ابٔ  (2)

 (.368(; ُٖاّ، جأصٌٝ  ك٘ األٚيٜٛاد )4/154ابٔ ج١ُٝٝ، َٓٗاط ايط١ٓ ) (3)
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ايكامد٠ ايطادض١: املضًع١ ايكطع١ٝ ايهًٝا١ ٚاملضاًع١ ايكطعٝا١ اؾص٥ٝا١ َكادَحإ      

 .(1)م٢ً املضًع١ ايظ١ٝٓ اؾص١ٝ٥

 هٔ إٔ ٜكاٍ: إٕ َٓع املفاضد ايٛاقع١ بايحُرٌٝ مما ذناس يف املةعاز ايطاابل، ٖاٛ     

ِٗ بااث َأ ايػاس    َٔ املضاحل ايكطع١ٝ ايه١ًٝ، املحعًك١ بعُّٛ األ١َ; إذ آعٗا ٜذًال مآ  

 مظِٝ، د ٌ مًِٝٗ بطةت ٖرٙ ايحُرًٝٝاد.

ٚأَا َضًع١  رًِٝٗ  ٗٞ َضًع١ ظ١ٝٓ، ٚشص١ٝ٥، أَا نْٛٗا ظ١ٝٓ;  األٕ ؼكال   

املكضٛد َٓٗا يٝظ ٜكًٝٓٝا نُا ضةل، ٚنُا ٖاٛ َػااٖد َأ زدٚد األ عااٍ ػاٖٗاا، ٚأَاا       

ٖد املُرًا١ ٜٚادَٕٓٛ   نْٛٗا شص١ٝ٥;  ًحعًكٗا اصُٛما١ َأ ايٓااع، ممأ ٜحاأذسٕٚ باملػاا      

ايٓظس إيٝٗا، ٚيهْٛٗا ٚض١ًٝ َٔ ٚضا٥ٌ أ س٣ جحعكل بٗا َضًع١ بٝإ قاضٔ ايضعاب١ 

ٚنٌ َا ٜرنسْٚ٘ َٔ َضاحل  رٝاٌ ايضاعاب١ ٜحعكال    َٚآذسِٖ ٚدم٠ٛ ايٓاع إىل ذيو، "

برنس أ ةازِٖ م٢ً َا شسد ب٘ ايعاد٠ يف ضاٝام األ ةااز، ٚإذا دماخ اؿاشا١ إىل َصٜاد      

 .(2)"ذيو بحُرٌٝ ايفعٌ ال بحُرٌٝ ايفامٌ اإلٜغا  نإ

يهٔ قد ٜكاٍ: إٕ  ٔ ايحُرٌٝ قد زًت مًا٢ نارل َأ ايٛضاا٥ٌ األ اس٣، ٖٚاٛ       

ٜحُٝص مٓٗا بأْ٘ ٜضٌ إىل ايٓااع يف بٝاٛجِٗ، ٜٚكاحعِ َٓااشهلِ، ٜٚٓكاٌ هلاِ املعًَٛااد        

ضاٛز  ِٖٚ شايطٕٛ يف أَانِٓٗ، َع ْكٌ املػٗد َضًٛزا أَاّ املػاٖد، مماا ٜعٝٓا٘ مًا٢ ج   

َا ٚقع ٚايحفامٌ َع٘ ٚايحاأذس با٘ نأْا٘ ٜاساٙ، ٚال غاو إٔ َػااٖد٠ ايضاٛز٠ ناًَا١ أبًاغ          

 بهرل َٔ فسد ايكسا٠٤، أٚ ايطُا   كط.

 ٝكاٍ: إٕ مسض ايػ٤ٞ َػاًٖدا َضًٛزا ٚإٕ نإ أبًغ يف ايحأذل يهٓ٘ ٜذًل باث 

َاع ايٛاقاع، باٌ     اـٝاٍ يًٓاظس، ٚحيضس  هسٙ يف املػاٖد، َع أْا٘ قاد ال ٜهإٛ َحطابًكاا    
                                                           

 (.298ُاّ، جأصٌٝ  ك٘ األٚيٜٛاد )ٖ( 1)

 /948http://www.dorar.net/artرٌٝ األْةٝا٤ ٚايضعاب١، ايرباى،  ( 2)

http://www.dorar.net/art/948
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زاا نإ قسً ا مٓ٘، ٚأَا إذا   ٜضٛز ي٘  إ ايرٖٔ ٜةعس يف ما  اـٝاٍ; يلضِ مدًدا 

 َٔ ايضٛز اؾ١ًُٝ مٔ ذيو اؾٌٝ ايفسٜد.

ٚأَا ايٛاقع، ٖٚٛ أذس ٖرٙ ايحُرًٝٝاد م٢ً ايٓاع;  كد جحةعخ مدًدا َأ َٛاقاع   

٢ َكااٍ، أٚ ابحادا٤ َكااٍ شدٜاد،     ايٓخ ايايت أباد٣ ايٓااع  ٝٗاا زأٜٗاِ، إَاا جعًًٝكاا مًا        

 ٛشدد جفااٚد  زا٥ٗاِ، َاا باني َطاحٓهس، َٚؤٜاد، ٚاملطاحٓهس بعغاِٗ ٜهإٛ إْهاازٙ           

يراد ايحُرٌٝ َٚفاضدٙ َٚكاصدٙ، ٚبعغِٗ يغاعف أدا٥ا٘، ٚبعغاِٗ الغاحُاي٘ مًا٢      

 َعًَٛاد يٝطخ بضعٝع١، أٚ الغحُاي٘ م٢ً قسَاد َٔ املٛضٝك٢، ٚضفٛز ايٓطا٤.

ذسا٤ يًطاظ١ ايف١ٝٓ بأَٛز ْا ع١ َٚفٝد٠، ْٚكٌ املػاٖد َٔ ٚظٌ ٚاملؤٜد ٜس٣ أْ٘ إ

ايحُرٝاٌ ايفاضاد إىل زٚعا١ ايحُرٝااٌ ايٓاا ع، ٚإَادادٙ بكادٚاد َاذًاا١ أَاَا٘، جذٓٝا٘ ماأ         

 ايحعًل بذلِٖ َٔ ايفٓاْني ٚايفٓاْاد.

ٚايهااالّ يف ذيااو ناارل، ممااا ٜاادٍ مًاا٢ إٔ املضااًع١ املكضااٛد٠ َاأ ايحُرٝااٌ قااد    

ٛشٜٔ، ٚيهٔ صاَظَةٗا جًو املفاضاد املارنٛز٠ يف ناالّ املااْعني، ٚقاد      ؼككخ يف ْظس اجمل

ضةل ذنس املٛاش١ْ بُٝٓٗا، ٚيهٔ ٖرا ايٛاقاع ٚظادٙ ال  هٓا٘ ايفضاٌ يف ذياو; يحادا ٌ       

 املضًع١ ٚاملفطد٠  ٝ٘.

ٖرا َا جٝطس يٞ مسع٘ َٔ املٛاش١ْ بني َضاحل  رٌٝ ايضعاب١ َٚفاضادٙ، ٜٚظٗاس   

ٌٝ ايضعاب١ أزشح َٔ َضًعح٘، ٚأْ٘ جٛشد َٔ ايٛضاا٥ٌ َاا   يٞ بعد ذيو إٔ َفطد٠  ر

ٜذيف مٓا٘، َاع إَهاْٝا١ االضاحفاد٠ َأ ايٛضاا٥ٌ اؿدٜرا١ يف ايحةًٝاغ، ٚجكسٜات ايضاٛز٠           

 يًُػاٖد، دٕٚ ايٛيٛط يف َفاضد ايحُرٌٝ.

 ٚاهلل املٛ ل ٚاهلادٟ إىل ضٛا٤ ايطةٌٝ.

 ٚاهلل أمًِ، ٚص٢ً اهلل ٚضًِ م٢ً ْةٝٓا قُد ٚ ي٘...
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 كااا٘ املٛاشْااااد ٜعحُاااد مًااا٢ ٚشٕ املضااااحل ٚاملفاضاااد اعٝااااز ايػاااسٜع١ يف   -1

ْضٛصااٗا اؾص٥ٝاا١، ٚقٛاماادٖا املكاصااد١ٜ ٚاألصااٛي١ٝ ٚايفكٗٝاا١، َااع امحةاااز ايٛاقااع يف   

 اؿدٚد اييت  امحربٖا ايػاز  ي٘.

باني   َضاحل ايحُرٝاٌ جادٚز باني اؿااشٞ ٚايحعطاٝيف، ٚأَاا َفاضادٙ  حادٚز        -2

 ايغسٚزٟ ٚاؿاشٞ.

َضاحل ايحُرٌٝ َٚفاضدٙ جهاد جهٕٛ َحعادي١ َٔ ظٝز ايهِ، ٚضاع١ ايحاأذس   -3

 بُٗا ضًًةا ٚإىاًبا.

 

إٔ حيسظ ايدما٠ ٚطًة١ ايعًِ م٢ً مدّ ايحطاس  يف اقحعااّ اجملااالد ايايت     -1

ايعًُٝاا١  ج ااد ٌ األَاا١ يف َحاٖاا١ مظُٝاا١ ْٚكاغاااد ظاااد٠، دٕٚ ايسشااٛ  إىل اؾٗاااد      

اجملُع١ٝ، اييت َٔ غأْٗا إٔ ٜحِ  ٝٗا ْكاش املٛعٛ  َٔ مجٝع شٗاج٘، ٚزايًةا َا جهإٛ  

 قسازاج٘ َاْع١ َٔ اظحداّ ايٓكاش، ٚجعدد اخزا٤.

إٕ دزاض١  ك٘ املٛاشْاد ٜٓةذٞ إٔ حيسظ  ٝ٘ م٢ً مجاع ايكٛاماد ايايت هلاا     -2

  ٚ ايهاِ; يهاٞ ٜظٗاس يًفكٝا٘ قا٠ٛ      أذس  ٝ٘، ٚإٔ جدزع املضاحل ٚاملفاضد  ٝ٘ اعٝااز ايٓاٛ  

 نٌ ش١ٗ َٔ اؾٗاد، ٚأذسٖا يف اؿهِ.

اؿسظ مًا٢ ظفاظ ظكاٛم املطاًِ ظاني ايٓكااش ٚاؾاداٍ، ٚمادّ ايةذاٞ          -3

 ٚاالمحدا٤، أٚ ايٛيٛط يف َكاصد ايٓاع، ٚايطعٔ يف جٛشٗاجِٗ.
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إشااسا٤ دزاضاا١ َٝداْٝاا١ ماأ جااأذس ايٓاااع بٗاارٙ ايحُرًٝٝاااد، َٚااد٣ ؼكاال      -4

 اضد.املضاحل، أٚ املف

 ٚاهلل أمًِ ٚص٢ً اهلل ٚضًِ م٢ً ْةٝٓا قُد ٚ ي٘ ٚصعة٘.

 

، 2خ اإلظهاااّ يف أصااٍٛ األظهاااّ، ، 1402 ،ضااٝف اياادٜٔ مًااٞ ،اخَاادٟ -1

 بلٚد، املهحت اإلضالَٞ.

يطاإ ايعاسث،    ، قُد بأ َهاسّ بأ َٓظاٛز، بادٕٚ جاازٜ ،      األ سٜكٞ املضسٟ -2

 داز صادز.بلٚد، ، بدٕٚ زقِ طةع١

شاَعا١  ايسٜااض،   ،2خ ،، االضحكا١ُٝ1411١َ، أمحد بٔ مةد اؿًِٝ، ابٔ جٝ -3

 اإلَاّ قُد بٔ ضعٛد اإلضال١َٝ.

، 2، شااَع ايسضاا٥ٌ ٚاملطاا٥ٌ، خ   1405ابٔ جُٝٝا١، أمحاد بأ مةاد اؿًاِٝ،       -4

 َضس، َطةع١ املدْٞ.

، فُٛ   حا٣ٚ غٝ  اإلضالّ، بادٕٚ  1412ابٔ ج١ُٝٝ، أمحد بٔ مةد اؿًِٝ،  -5

 ض، داز ما  ايهحت.زقِ طةع١، ايسٜا

بادٕٚ زقاِ    َٓٗااط ايطا١ٓ ايٓةٜٛا١،    ،1406ابٔ ج١ُٝٝ، أمحاد بأ مةاد اؿًاِٝ،      -6

 شاَع١ اإلَاّ قُد بٔ ضعٛد اإلضال١َٝ.ايسٜاض، ، طةع١

غااسن١ َهحةاا١ ، َضااس، 1خ ايحعسٜفاااد، ،1357، مًااٞ باأ قُااد، اؾسشاااْٞ -7

 َضطف٢ ايةابٞ اؿً  ٚأٚالدٙ.

بادٕٚ زقاِ   جٝطل ايحعسٜاس،   اٙ، بدٕٚ جازٜ ،، قُد أَني بادغاؿطٝيف اؿٓفٞ -8

 ، داز ايهحت ايع١ًُٝ.ايطةام١، بلٚد
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، بدٕٚ َهاإ ْػاس،   1، مًِ َكاصد ايػسٜع١، خ1423ايسبٝع١، مةد ايعصٜص،  -9

 بدٕٚ داز طةام١.

، َكااٍ مًا٢    رٝاٌ نةااز ايضاعاب١  ا٢ األمُااٍ ايفٓٝا١ ايدزاَٝا١       زٜإ، أمحاد طا٘،    -10

 .http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=17075ايػةه١ ايعٓهةٛج١ٝ، 

، 2 خايةعااس احملااٝط يف أصااٍٛ ايفكاا٘،  ، 1413ايصزنػااٞ، قُااد باأ بٗااادز،   -11

 ، داز ايضف٠ٛ يًطةام١ ٚايٓػس ٚايحٛشٜع.ايذسقد٠، ايهٜٛخ

، 1،  كاا٘ املٛاشْااد بااني ايٓظسٜاا١ ٚايحطةٝاال، خ 1423ضاٜٛد، ْاااشٞ إبااساِٖٝ،   -12

 بلٚد، داز ايهحت ايع١ًُٝ.

، 1خْرااس ايااٛزٚد مًاا٢ َساقااٞ ايطااعٛد،    ،1415، قُااد األَااني، كٝطٞايػاآ -13

 ملٓاز٠ يًٓػس ٚايحٛشٜع.اداز شد٠، 

، املٛاش١ْ بني املضاحل دزاض١ جطةٝك١ٝ يف ايطٝاضا١  1427ايطا٥ٞ، أمحد مًٟٝٛ،  -14

 ، األزدٕ، داز ايٓفا٥ظ.1ايػسم١ٝ، خ

ب١، ، اإلصاااب١ يف  ٝٝااص ايضااعا1429ايعطااكالْٞ، أمحااد باأ مًااٞ باأ ظصااس،  -15

 ، ايكاٖس٠، داز ٖصس.1خ

، َكاصاد ايػاسٜع١ مٓاد اإلَااّ ايعاص بأ مةاد        1423بٔ مُس، مُس بٔ صااحل،   -16

 ، األزدٕ، داز ايٓفا٥ظ.1ايطالّ، خ

، ظهِ ممازض١ ايفأ يف ايػاسٜع١ اإلضاال١َٝ،    1417ايذصايٞ، صاحل بٔ أمحد،  -17

 ، ايسٜاض، داز ايٛطٔ.1دزاض١  ك١ٝٗ َٛاش١ْ، خ

َؤضط١  ، بلٚد،1خطحضف٢ َٔ مًِ األصٍٛ، امل، 1407، قُد، ايذصايٞ -18

 ايسضاي١.

 داز اؾٌٝ.بلٚد، ، 1خَكاٜٝظ ايًذ١، ، 1411 ،أمحدابٔ  ازع،  -19
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 حااااا٣ٚ َٛقااااع ظةااااٌ اهلل، مًاااا٢ ايػااااةه١ ايعٓهةٛجٝاااا١، َٛقااااع ظةااااٌ اهلل،      -20

http://www.hablullah.com/?p=1181. 

غااس  ايهٛناات املاآل املطاا٢ُ اخحضااس   ،1400قُااد باأ أمحااد،   ،ايفحااٛظٞ -21

 داز ايفهس. ، دَػل،1خ ،ايحعسٜس

ايكااااَٛع احملاااٝط ٚايكاااابٛع   ،1407، قُاااد بااأ ٜعكاااٛث  ،ايفااالٚش  باااادٟ -22

 َؤضط١ ايسضاي١. بلٚد، ،2خايٛضٝط، 

 ، ايدَاّ، داز اير ا٥س.2،  ك٘ املٛاشْاد، خ1424ايكعطاْٞ، َطفس،  -23

 ، بلٚد، َؤضط١ ايسضاي1.١خايفسٚم، ، 1424إدزٜظ، ايكسايف، أمحد بٔ  -24
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 ، بدٕٚ َهإ ايٓػس، بدٕٚ ذنس داز.1، األذناز، خ1424ايٟٓٛٚ، حي٢ٝ،  -33

، أعااااس ٦ٖٝااا١ نةااااز ٦ٖٝ1421اا١ نةااااز ايعًُاااا٤ باملًُهااا١ ايعسبٝاا١ ايطاااعٛد١ٜ،    -34

 ، ايسٜاض، ز٥اض١ إداز٠ ايةعٛس ايع١ًُٝ ٚاإل حا1.٤ايعًُا٤، خ
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Abstract 
Performance is a modern issue that has developed with the expansion of the media 
in different communities. It has become a source of information, culture and ideas 
through the personification of some historical figures. 
Although performance itself has become  a controversial issue among Islamic 
scholars since it emerged for entertainment purposes, controversy has increased with 
personification of the Islamic vanguards whose characteristics are unrepeatable.  
Controversy is given impetus by whether personification could be of value. Those 
who approved performance focus on its usefulness while the opposing views 
highlight its damage. 
The researcher has considered and judged both advantages and disadvantages given 
rise by the personification of the Prophet's companion from Fiqh perspective. In so 
doing, it is hoped that this procedure could help to encourage or discourage dramatic 
personification of Prophet's companion.  
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 affect, individual consideration. 
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وتن املٍا  التٍظٗى٘ أِىٗٛ كباٚ عمٜ املطتٕٖ  الٍظسٙ ٔالتسبٗق٘ ، اٌسالقًا وَ 

اؿاضرري يف لرران املٍظىررا  ٔتعصٖررص قرردزتّا عمررٜ التفاعررن وررب وتسمبررا  العصررس      دٔزٓ

ٛ  وعردال   ٔؼقٗ  اؿدٖث، َ  وستفعر ٛ  ور ٝ  ٔؼطر   الدافعٗر  فّٗرا،  العراوم   أداٞ وطرتٕ

ُ  عمرٜ اعتبراز   َ  ميكررَ الر   املررٕازد أِري  أٌاّرري ميثمرٕ  ٔضررىاُ الٍحران  ؼقٗرر  طسٖقّرا  عر

ُا املٍرا  التٍظٗىر٘ الطراٟد يف ب٠ٗرٛ العىرن      ٔقرد أكرد  الدزاضرا  أ    ، ٔالتقدً االضتىساز

ُ  ٖؤثس تأثاًا وباغسًا عمٜ ضمٕك ٔتٕجّا  العاوم  فّٗا ، ذٗث تٕيرن   أُ إىل البراذثٕ

ٛ  العىن ٔفاعمٗا  ضمٕك ٜ  تعتىرد  لمعراوم   بالٍطرب ٛ  عمر  هلري  ٖٕفسِرا  الر   الردعي  دزجر

  .(305 300ً ،  2001املعػس،)التٍظٗى٘.  املٍا 

 يف الطرراٟد التٍظٗىرر٘ املٍررا  طبٗعررٛ عمررٜ التعررس  وعررْ أِىٗررٛاألوررس الرررٙ تتأكررد 

٘  تعصٖرص  غرأٌّا  وَ ضٗاضا  تبين ، بّد  املٍظىٛ ٛ  الٍرٕاذ ٘  ٔتصرٕٖ   اإلهابٗر  الٍرٕاذ

ٛ  الدزاضرا   وَ العدٖد تػا ذٗث ، لمعاوم  الٍفطٗٛ بالصرٛ ٔاالزتقاٞ الطمبٗٛ  اؿدٖثر

ٛ  ٔجررٕد  إىل ٛ  فاعمٗرررٛ برر   عالقرر ،  الػرررٕأزٚ) فّٗررا  الطرراٟد  ىررر٘التٍظٗ ٔاملٍررا   املٍظىرر

2012ً،   7) .  

 تسٕٖسِررا عمررٜ ٔالعىررن الداخمٗررٛ ب٠ٗتّررا دزاضررٛ عمررٜ املٍظىررا  ؼررس  لرررل 

ُا ٔؼطٍّٗا  فعالٗٛ يف إطاز ضعّٗا مٕ ؼقٗ  وطتٕٖا  وتقدوٛ وَ اؾٕدٚ ، عمٜ اعتباز أ

 طبٗعٛ املٍا  التٍظٗى٘ الطاٟد فّٗا.  تتٕقف عمٜ املٍظىٛ

تتأكررد أِىٗررٛ التعررس  عمررٜ   –ذا  السبٗعررٛ اإلٌطرراٌٗٛ  –عمررٗي ٔيف وؤضطررا  الت

 ٘ بػركن أكرة ٌتٗحرٛ لردٔزٓ البرازش يف إغرباا اؿاجرا  الٍفطرٗٛ لمعراوم            املٍا  التٍظٗىر

ٔؼقٗ  زضاِي ، ذٗث كػفت الدزاضا  ال  تٍألت املٍا  التٍظٗى٘ الطاٟد يف ِررٓ  

لتٍظٗىر٘ ، ٔورَ ِررٓ الدزاضرا :     املؤضطا  عَ ٔجٕد عالقٛ قٕٖٛ ب  األداٞ ٔاملٍا  ا
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( Davidson,2003ً( ٔدزاضرررٛ )2010ً( ٔ دزاضرررٛ يرررمٗرٛ )2007دزاضرررٛ السفررراع٘ )

ُا العرراوم  يف ِرررٓ 2012ً( ٔدزاضررٛ الػررٕأزٚ ) 2011ٔدزاضررٛ  عررس ٔأميررَ) ً( ٔمبررا أ

ُا ٖتحرْ مرٕ         ُا اؾّرد األكرة ٍٖبرير٘ أ املؤضطا  ِي املعٍُٕٗ بترقٗ  ضىاُ اؾرٕدٚ ، فرَ

 ؼط  املٍا  التٍظٗى٘ الرٙ ٖعصش قدزتّي عمٜ األداٞ اؾٗد . ت٠ّٗٛ ٔ

ٔعمٜ السغي وَ االِتىاً الرٙ ٌالْ وٕضٕا املٍرا  التٍظٗىر٘ ورَ قبرن البراذث       

ُا وعظي الدزاضا  كاُ وٕجًّا مرٕ دزاضرٛ    يف فاه الطمٕك التٍظٗى٘ ، إاَل أٌاْ ٖالذظ أ

ٕرٗف٘ ، ٔاألداٞ ، ٔأمنرا  القٗرادٚ ، يف   العالقٛ ب  املٍا  التٍظٗى٘ ٔوترياا  السضرا الر  

 ٔ اؾررٕدٚ االِتىرراً الكررايف ذتررٜ ذرر  جت ػررد الدزاضررا  املٕجّررٛ مررٕ املٍررا  التٍظٗىرر٘ 

، ٔخايٛ وا ٖتعم  بدٔز املٍا  التٍظٗى٘ يف دعي ضىاُ اؾٕدٚ ، األوس تتأكرد وعرْ   اآلُ

 أِىٗٛ تٕجْٗ االِتىاً مٕ ِرٓ الدزاضا  . 

سبٗٛ الطعٕدٖٛ أِىٗٛ األخر مبعراٖا اؾرٕدٚ يف وؤضطرا     ٔلقد أدزكت املىمكٛ الع

ٛ   التعمٗي العال٘ ، ذٗث متثرن ِررا االِتىراً يف    ٛ  إٌػراٞ اهل٠ٗر  ٔاالعتىراد  لمتقرٕٖي  الٕطٍٗر

 ٔالرةاوخ  لمىؤضطرا   القٗاضٗٛ املعاٖا ٔضب لتتٕىل وطؤٔلٗٛ ِر ،1424األكادمي٘ عاً 

 تطتٕيف ال  الثإٌٙ فٕ  التعمٗي ٛوسذم يف املؤضطا  ٔالةاوخ ٔاعتىاد تقٕٖي ثي ٔوَ

 اؾررٕدٚ ضررىاُ ٌظرراً بتصررىٗي اهل٠ٗررٛ قاوررت ذلرر  املسمٕبررٛ ، ٔيف ضرربٗن اؾررٕدٚ وعرراٖا

املعرراٖا   ؼقرر  ٔضررىاُ لمحررٕدٚ ،  الترطرر  املطررتىس  لرردعي  األكررادمي٘ ، ٔاالعتىرراد

ٛ   التعمرٗي  وؤضطا  يف دٔلًٗا عمّٗا املتعاز  ٛ  العرال٘ يف املىمكر ٛ  العسبٗر اهل٠ٗرٛ   ).الطرعٕدٖ

 .(5ً ،  2011الٕطٍٗٛ لمتقٕٖي ٔاالعتىاد األكادمي٘ ،

ٔاٌطحاوًا وب اِتىاً ٔشازٚ التعمرٗي العرال٘ يف املىمكرٛ العسبٗرٛ الطرعٕدٖٛ بتسبٗر        

اؾررٕدٚ اِتىراً جاوعررٛ اجملىعررٛ ، ورَ خرراله إٌػرراٞ    ضررىاُ وعراٖا اؾررٕدٚ ٌرراه وٕضرٕا  

ٕ ضىاُ اؾٕدٚ باضترداث قطي عىادٚ اؾٕدٚ ٔتسٕٖس املّازا  ال  اػّت جّٕدِا م
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ٛ  خا  بضىاُ اؾٕدٚ ٖتضرىَ ٔذردٚ تترٕىل ٌػرس     ٚ  ثقافر ٘  بر   اؾرٕد ٛ  وٍطرٕب ،  اؾاوعر

 اإلضررتاتٗحٗا   ٔوعسفٛ اؾٕدٚ تٕكٗد عىمٗا  بأِىٗٛ اؾاوعٛ يف العاوم  إدزاك ٔتعصٖص

ً  تضرىَ قطري اؾرٕدٚ ٔذردٚ    ٖلترقٗقّا ، كىرا   الالشوٛ ٚ  إدازٚ ٌظرا  ناملعٍٗرٛ بتأِٗر   اؾرٕد

 قرردًٖاؾررٕدٚ ، ٔ إدازٚ لٍظرراً الدٔلٗررٛ املٕايررفٛ وتسمبررا  لترقٗرر  اؾاوعررٛ ٔذرردا 

 إدازٚ ٌظاً بٍاٞ وسذمٛ يف الدٔزٖٛ ٔاملساجعا  التدزٖبٗٛ ٔالدٔزا  ٔالٍدٔا  احملاضسا 

ٛ  غّادٚ عمٜ لمرصٕه املامٛ اؾّٛ وب اؾٕدٚ ، ٔالتٍطٗ  ٛ  املٕايرف ً  الدٔلٗر  إدازٚ لٍظرا

 ِر(1435الدٔزٖٛ. )جاوعٛ اجملىعٛ ، املساجعا  ساٞإج ٔتٍطٗ  ، اؾٕدٚ

 

الر  تمحرأ إلّٗرا وؤضطرا       االضررتاتٗحٗا  لقد أيرب  ضرىاُ اؾرٕدٚ ورَ أِري      

التعمٗي العال٘ وَ أجن التعاط٘ وب وتسمبا  العصس اؿردٖث ٔوتريااترْ املتطرازعٛ ، يف    

، وررَ خرراله عىمٗررا  املػررازكٛ إطرراز ضررعّٗا مررٕ تعصٖررص قرردزتّا عمررٜ املٍافطررٛ ٔالتىٗررص 

ٔالترط  ٔتفادٙ الٕقٕا يف اـسأ ، ٔيٕاًل إىل ؼقٗ  زضا املطتفٗد الرٙ ٖعتة الرياٖرٛ  

 الٍّاٟٗٛ لمحٕدٚ .

ُا املتأوررن يف ٔاقررب   ٔوررب تصاٖررد االِتىرراً بترقٗرر  جررٕدٚ التعمررٗي اؾرراوع٘ ، إاَل أ

      ٔ ُ فعالٗرٛ عىمٗرا    وؤضطا  التعمٗي اؾاوع٘ هردِا تعراٌ٘ ورَ عردٚ وعٕقرا  ؼرٕه د

التسررٕٖس ، ٖررأت٘ يف وقرردوتّا ضررعف ت٠ّٗررٛ املٍررا  ٔالب٠ٗررٛ الداعىررٛ لمتريررٗا ٔالتسررٕٖس          

 ( .1295،  2010)ضرأٙ ،

ٜ  التعرس   اجملىعٛ جاوعٛ ذٗاٚ وَ املسذمٛ ِرٓ يف املٍاض  لرل  فىَ ٛ  عمر  طبٗعر

ٜ  ٔالعىرن  فّٗرا  الطراٟد  التٍظٗى٘ املٍا  ٓ  عمر ْ  تسرٕٖس ٛ  ورب  ٖتفر   مبرا  ٔؼطرٍٗ ٛ  زؤٖر  اؾاوعر

ٝ  ؼقٗر   يف ٔطىٕذاتّا ً  وطرتٕ َ  وتقرد ُ  ور ٚ  ضرىا ٙ  اؾرٕد َ  ال الرر  إاّل ٖترقر   أُ ميكر
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 ٔطاقراتّي  قدزاتّي ٔتٕجْٗ العاوم  ؼفٗص عمٜ ٖطاعد تٍظٗى٘ وٍا  خم  عمٜ بالعىن

 . فّٗا العاوم  ٔأِدا  اؾاوعٛ أِدا  ب  التٕفٗ  عمٜ القاٟي الٍحان لترقٗ 

ُا ٛ  ميثن ضىاُ اؾٕدٚ ؼقٗ  يف التٍظٗى٘ ٍا امل دٔز ػاِن ٔعمْٗ فَ  الر   املػركم

ٝ  عمٜ الطؤاه التال٘ : ورا  اإلجابٛ خاله وَ الدزاضٛ ِرٓ هلا تتصدٝ  املٍرا   ترٕافس  ورد

 التردزٖظ  ٠ِٗٛ أعضاٞ ٌظس ٔجّٛ وَ اجملىعٛ جاوعٛ يف اؾٕدٚ لضىاُ  الداعي التٍظٗى٘

 ؟ باؾاوعٛ

 

 الترق  وَ يرٛ الفسٔض التالٗٛ : تطعٜ الدزاضٛ إىل

ٛ  أفرساد  اضرتحابا   بر   إذصاٟٗٛ داللٛ ذا  فسٔ  تٕجد -1 ٛ  عٍٗر مرٕ   الدزاضر

 ملتريا اؾٍظ.    تعصٝ اؾٕدٚ لضىاُ الداعي التٍظٗى٘ املٍا  تٕافس ودٝ

ٛ  أفرساد  اضرتحابا   بر   إذصاٟٗٛ داللٛ ذا  فسٔ  تٕجد -2 ٛ  عٍٗر مرٕ   الدزاضر

 العمىٗٛ .    ملتريا الستبٛ تعصٝ اؾٕدٚ لضىاُ الداعي ٗى٘التٍظ املٍا  تٕافس ودٝ

ٛ  أفرساد  اضرتحابا   بر   إذصاٟٗٛ داللٛ ذا  فسٔ  تٕجد -3 الدزاضرٛ مرٕ    عٍٗر

٘  املٍرا   تٕافس ودٝ ُ  الرداعي  التٍظٗىر ٚ  لضرىا ٝ  اؾرٕد ملرتريا الردٔزا  التدزٖبٗرٛ يف     تعرص

 فاه اؾٕدٚ.   

ٛ  ذا  فرسٔ   تٕجد -4 ٛ  داللر ٛ  أفرساد  حابا اضرت  بر   إذصراٟٗ ٛ  عٍٗر مرٕ   الدزاضر

    ملتريا اـةٚ يف التعمٗي اؾاوع٘ . تعصٝ اؾٕدٚ لضىاُ الداعي التٍظٗى٘ املٍا  تٕافس ودٝ

 

 تطعٜ الدزاضٛ إىل ؼقٗ  األِدا  التالٗٛ :
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 . اؾٕدٚ لضىاُ الداعي التٍظٗى٘ املٍا  خصاٟص ؼدٖد -1

ٛ  يف اؾٕدٚ لضىاُ  الداعي التٍظٗى٘ ٍا امل تٕافس ودٝ عمٜ التعس  -2  جاوعر

 .  باؾاوعٛ التدزٖظ ٠ِٗٛ أعضاٞ ٌظس ٔجّٛ وَ اجملىعٛ

ٛ  أفرساد  اضتحابا  ب  احملتىمٛ الفسٔ  داللٛ تقدٖس -3 ٛ  عٍٗر ٕ  الدزاضر  ترٕافس  مر

ٛ  -اؾٍظ): التالٗٛ لمىترياا  تعصٝ ال  اؾٕدٚ لضىاُ الداعي التٍظٗى٘ املٍا   الستبر

 .(اـةٚ يف التعمٗي اؾاوع٘ -الدٔزا  التدزٖبٗٛ يف فاه اؾٕدٚ  - العمىٗٛ

   

 : التالٗٛ االعتبازا  وَ أِىٗتّا الدزاضٛ تكتط 

٘  املٍا  بّا وظٜ ال  البالريٛ األِىٗٛ -1 ٓ  التٍظٗىر َ  باعتبراز  ورترياا   أِري  ور

 . املٍظىا  تسٕٖس يف املؤثسٚ التٍظٗى٘ الطمٕك

ى٘ يف دعرري ضررىاُ  رررريف دٔز املٍررا  التٍظٗ ترثررعزٚ الدزاضررا  الرر   ٌررد -2

 اؾٕدٚ.

 باؾاوعٛ العمٗا اإلدازٚ يف املط٠ٕل  إعساٞ يف الدزاضٛ ٌتاٟخ تطّي أُ ٖؤون -3

َ  ٔاضرٛ يٕزٚ ٘  املٍرا   عر ٛ  يف الطراٟد  التٍظٗىر َ  اؾاوعر ْ  يف ميكر  القرسازا   اؽراذ  ضرٕٟ

 ٠ِٗررٛ أعضرراٞ تسمعررا  وطررتٕٝ إىل ٖسقررٜ الرررٙ ىرر٘التٍظٗ املٍررا  خمرر  غررأٌّا وررَ الرر 

ُّ االعتباز يف أخرٌا إذا خايٛ ، باؾاوعٛ التدزٖظ  الٕضراٟن  أِري  ميثرن  التٍظٗى٘ املٍا  أ

ُ  خاللْ وَ ؼق  أُ لمحاوعٛ ميكَ ال  ٚ  ضرىا ٘  ٔاالعتىراد  اؾرٕد ٙ  األكرادمي  ميثرن  الرر

 . لمحاوعٛ اضرتاتٗحًٗا خٗازًا
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التٍظٗىرر٘  املٍررا  (8   ً ،2012) الػررٕأزٚ ا  التٍظٗىرر٘ : ٖعررس  املٍرر -

ٛ : بأٌاْ َ  فىٕعر ٛ  بّرا  تتطري  الر   ٔاـصراٟص  الطرىا   ور ٛ  ب٠ٗر  يف ترؤثس  ، ٔالر   املٍظىر

 ٖتررردد ٔالرر  ، ضررٕاٞ ذررد عمررٜ ٔاملٍظىررا  ٔاؾىاعررا  لألفررساد الطررمٕكٗٛ األطررس

 . أِدافّا ؼقٗ  يف املٍظىٛ ٔفعالٗٛ كفاٞٚ عمٜ ٔتؤثس ٔالترفٗص السضا ضبن مبقتضاِا

ٛ  متٗرص  الر   ٖٔقصد باملٍا  التٍظٗى٘ يف ِررٓ الدزاضرٛ : اـصراٟص     يف العىرن  ب٠ٗر

، كىا ٖدزكّا أعضاٞ ٠ِٗٛ التردزٖظ باؾاوعرٛ يف األبعراد     اجملىعٛ ؾاوعٛ التابعٛ الكمٗا 

ٕافص ، اؿر  ، اؽراذ القرسازا    ، الطٗاضا  ٔاإلجساٞا  ، ٌظري االتصراه   التالٗٛ )القٗادٚ

 ، العالقا  اإلٌطاٌٗٛ ، التٍىٗٛ املٍّٗٛ( ٔاملكافآ 

ٙ   : اؾرٕدٚ  ضىاُ - ضرىاُ اؾرٕدٚ    (1307  ً ،2010 ) ٖعرس  ضررأ

 ؼقٗرر  إىل تّررد  الرر  ٔالعىمٗررا  ٔاإلجررساٞا  ٔاألضررالٗ  األٌػررسٛ بأٌاررْ : فىٕعررٛ

 . اؾاوعٛ داخن اضتىسازٖتّا عمٜ ٔاؿفار اؾٕدٚ

ٓ الدزاضرٛ : فىٕعرٛ األٌػرسٛ ٔاإلجرساٞا  الر       ٖٔقصد بضىاُ اؾرٕدٚ يف ِرر  

ُا املعرراٖا الرر  ٔضررعت وررَ قبررن اهل٠ٗررا  املختصررٛ      تتخرررِا جاوعررٛ اجملىعررٛ لضررىاُ أ

ٔاؽرتّا اؾاوعٛ وعٗازًا ؾٕدٚ أداّٟا ، ٖتي تسبٗقّا بالػكن الررٙ ٖضرىَ تفرادٙ ٔقرٕا     

 اـسأ ، ٔوق  زضا املطتفٗدَٖ وَ خدوا  اؾاوعٛ .

 

تقتصررس الدزاضررٛ عمررٜ التعررس  عمررٜ خصرراٟص املٍررا  التٍظٗىرر٘ يف األبعرراد    -

، اؿرٕافص   ، اؽاذ القرسازا   ، الطٗاضا  ٔاإلجساٞا  ، ٌظي االتصاه التالٗٛ : القٗادٚ

 ، العالقا  اإلٌطاٌٗٛ ، التٍىٗٛ املٍّٗٛ. ٔاملكافآ 
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 الكمٗرا     تسبٗ  الدزاضٛ عمٜ عٍٗرٛ ورَ أعضراٞ ٠ِٗرٛ التردزٖظ يف عٗرب       -

 كمٗٛ . 13اجملىعٛ ، ٔالبال  عددِا  ؾاوعٛ التابعٛ

أجسٖت الدزاضٛ املٗداٌٗٛ خاله الفصرن الدزاضر٘ األٔه ورَ العراً اؾراوع٘       -

 ِر .1434/1435

 

(Organizational Climate)

َ  التٍظٗى٘ ٖعتة املٍا  ٛ اؿ املٕضرٕعا   ور ٘   يف الر  رّرس   دٖثر َ  الٍصرف الثراٌ  ور

اضتخدً ِرا املفًّٕ يف دزاضراتْ عرَ    وَ أٔه (Cornel)العػسَٖ ، ٖٔعد كٕزٌٗن  القسُ

  .(25ً ،   2006املٍا  يف املؤضطا  التعمٗىٗٛ . )املٕوين ، 

تعسٖفرْ   يف البراذث   أرّس  األدبٗا  ال  تٍألت املٍا  التٍظٗىر٘ اخرتال    ٔقد

ٛ  خمفٗراتّي  الخرتال   تبعًا ٛ  ٔاػاِراتّي  العمىٗر  "لترَٕٖ ٔضررتٍٖحس   ٛعسفر فقرد  ،  الفكسٖر

Litwin and Stringer   املٍا  التٍظٗى٘ بأٌاْ : "فىٕعٛ اـصاٟص ال  متٗص ب٠ٗرٛ العىرن يف "

املٍظىرٛ ، ٔاملدزكرٛ بصرٕزٚ وباغررسٚ ورَ األفرساد الررَٖ ٖعىمررُٕ يف ِررٓ الب٠ٗرٛ ، ٔالرر          

( 163ً ،  2009دٔافعّي ٔضمٕكّي " )قبقرٕ  ،   ٖكُٕ هلا اٌعكاع أٔ تأثا عمٜ

 ْ ٘  املٍررا  بأٌررْ:  " Likert,1967 "لٗكررس   ٔعسفرر ْ  التٍظٗىرر َ  : منرر   بأٌرر  التفاعررن  أمنررا   ورر

ٔالقاٟد .  ٔاؾىاعٛ األفساد خاله وَ التفاعن ِرا ، ٖٔتي وا وؤضطٛ متٗص ال  االجتىاع٘

 (149-148ً ،   2003كىرررا عسفرررْ القسٖرررٕت٘ )   (30 ً ،  2008،  أمحرررد)

 أبعادِررا بكررن الداخمٗررٛ العىررن ب٠ٗررٛ ٔوٗررصا  ـصرراٟص ٔيررف: بأٌاررْ  التٍظٗىرر٘ املٍررا 
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ُ  ٖردزكّا  ذٗث ، املٍظىٛ ٔمتٗص الٍطيب الثبا  وَ بقدز تتىتب ٔال  ٔعٍايسِا  العراومٕ

 وعٍٗٛ . ضمٕكٗٛ أمنا  تبين إىل ٔتدفعّي ٔقٗىّي اػاِاتّي عمٜ ٔتٍعكظ ٖٔفّىٌّٕا

 : التٍظٗى٘ املٍا  ُاأ الطابقٛ وَ التعسٖفا  ٖتض 

 .   املٍظىٛ يف الداخمٗٛ العىن ب٠ٗٛ متٗص ال  عَ اـصاٟص ٖعة -

  ٖدزكْ العاومُٕ يف املٍظىٛ . -

  ٔاػاِاتّي . العاوم  ضمٕك ٖؤثس عمٜ -

 ٍٖعكظ عمٜ وطتٕٝ أداٞ العاوم  . -

 ٖؤدٙ إىل زفب كفاٞٚ املٍظىٛ ٔشٖادٚ فعالٗتّا .  -

َ  طابقٛال التعسٖفا  ٔيف ضٕٞ ٘  املٍرا   تعسٖرف  ميكر ٛ  بأٌارْ :   التٍظٗىر ورَ   فىٕعر

ٜ  بقردزتّا  ٔتتىترب  ال  متٗص ب٠ٗٛ العىن الداخمٗٛ لمىٍظىرٛ ،  اـصاٟص ٜ  الترأثا  عمر  عمر

، ٔتٍعكظ عمٜ وطتٕٝ أداّٟي بػكن ٖطّي يف ؼط  وطتٕٝ اـدورٛ   العاوم  دٔافب

 .ال  تقدوّا املٍظىٛ 

 

ُ  ختمفا كىا ً  ؼدٖرد  يف البراذثٕ ٘  املٍرا   وفّرٕ  ٔبػركن  اخرتالفّي  برسش  التٍظٗىر

٘  املٍا  أبعاد ؼدٖد يف أكة ٌتٗحرٛ اخرتال  الب٠ٗرا  الر  أجرسٝ فّٗرا البراذثُٕ         التٍظٗىر

دزاضرراتّي ، ٔتبعررًا لتعرردد العٕاوررن املررؤثسٚ يف املٍررا  التٍظٗىرر٘ . ٔاملتأوررن لألبعرراد الرر     

املٍا  التٍظٗى٘ هد أٌاّا ال ؽسد عرَ تمر  األبعراد الر       اعتىد عمّٗا الباذثُٕ يف قٗاع

ذددتّا مناذد املٍا  التٍظٗى٘ ال  قدوّا أٔاٟن الباذث  يف ِرا اجملاه ٔوَ أغّسِا كىرا  

( 25-23ً،  2008( ٔ)السٗرر  ،48-41ِررر ،  1430ٖركس)العصررٗى٘ ، 

 ( وا ٖم٘:25-20ً،  2010ٔ)يمٗرٛ ، 



  السادسالعدد                                 جامعة اجملمعة                     

 

  
 

180 
 هـ0216م/صفر  4102ديسمرب        

 ٔكسٔفت منٕذد ِالنب

Halpin & Croft- 1963""  

 -االٌتىاٞ  -اإلعاقٛ  -مثاٌٗٛ أبعاد ِ٘ : التباعد 

 -الرتكٗررص عمررٜ اإلٌترراد    -االٌعصالٗررٛ  -األلفررٛ 

 املساعاٚ   -الدفب 

 ٔضرتٍٖحس منٕذد لٗتَٕٖ

"Litwin&Stringer-1968" 

 -املطرؤٔلٗٛ   -تطعٛ أبعاد ِ٘ : اهلٗكن التٍظٗىر٘  

الدعي التػرحٗب   - الد ٞ -املخاطسٚ  - املكافأٚ

 .  االٌتىاٞ -الصساا  -املعاٖا-

 كاوبن ٔشوالْٟ   منٕذد

"" Campbel et  al-1974 

ٛ  عػسٚ أبعراد ِر٘:   ٛ  ِٗكمر ٚ - املّىر ٔالعقرا    املكافرأ

 التردزٖ   -لراش  تأكٗرد اإل  - القسازا  وسكصٖٛ -

 الصرررررساذٛ - ٔاألوررررراُ املخررررراطسٚ - ٔالتسرررررٕٖس

ٛ  -ٔالصد   ٛ  املعٍٕٖر االعررتا  براؾّٕد    - ٔاملكاٌر

 بػرركن املٍظىررٛ ٔوسٌٔررٛ كفرراٞٚ -ٔالتريرٖررٛ العكطررٗٛ 

  عاً

  لٕلس ٔشوالْٟ  منٕذد

"Lawler et  al-1974 " 

 - القرسازا   اؽراذ  يف املسكصٖٛ دزجٛ ضتٛ أبعاد ِ٘ : 

 الترداخن  دزجٛ - العىن إجساٞا  يف السمسٗٛ دزجٛ

 ٌظري  - القٗادٚ من  - لمىٍظىٛ الفسعٗٛ األٌظىٛ ب 

 الصساعا  . وٕاجّٛ ٌظي - املكافأٚ

  ٔشوالْٟ دٌٔ٘ منٕذد

 "Downey  et  al-1974 " 

 املخراطسٚ  - الرد ٞ  -القرساز  اؽاذ : ِ٘ أبعاد ضتٛ

 . التٍظٗى٘ اهلٗكن - املكافآ  - االٌفتان -

   س منٕذد لٗك

"  Likert- 1977"  

االتصراال    -الترفٗرص   -ضبعٛ أبعاد ِ٘ : القٗادٚ 

ٔضررب  -اؽرراذ القررسازا    -التفاعررن ٔالتررأثا   -

 السقابٛ . -األِدا  
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  ٔبٗرتضٕ تٗي منٕذد

"Timm & Peterson-1982"  

 -القررسازا  يف املػررازكٛ - الثقررٛ ضررتٛ أبعرراد ِرر٘ :

 - ٔالتػررررحٗب املطرررراٌدٚ -ٔالصررررساذٛ  الصررررد 

 . األداٞ الٕرٗف٘ - الصاعدٚ االتصاال 

 ٔدِٔات٘ منٕذد كٕشلٕضك٘
"Kozlowski& Doherty-1982" 

فّررري  -أذررردٝ عػرررس بعررردًا ِررر٘ : ِٗكرررن العىرررن  

 -املطرررؤٔلٗٛ  -املطررراٞلٛ الػخصرررٗٛ  -الٕرٗفرررٛ 

اإلغرسا    -املػازكٛ  -تسكٗص املػس  عمٜ العىن 

التعررررأُ برررر    -العىررررن اؾىرررراع٘   -الررررداعي 

 -ٔع٘ اإلدازٚ ٔاِتىاوّا براملٕرف    - اجملىٕعا 

 اٌطٗا  االتصاال  .

 Friedlarder" ٔجسٍٖرررة منرررٕذد فسٖررردالزدز

&Greenberg-1989" 
 الررسٔن - العٕاٟرر  - الترررسز ضرربعٛ أبعرراد ِرر٘ :  

 التأكٗرد  - الترفظرا   - ٔاملٕدٚ األلفٛ - املعٍٕٖٛ

 .  املكافأٚ- اإللاش عمٜ

  ٔتٕواع منٕذد كٕٖص

"Koys & Thomas" 

 التىاضرر  دزجررٛ - االضررتقاللٗٛ مثاٌٗررٛ أبعرراد ِرر٘ :  

 التقرردٖس - الرردعي - العىررن ضررري  - الثقررٛ -

  . اإلبداا - العدالٛ -

 .)اؾدٔه وَ تصىٗي الباذث(

 

تٍألررت املٍررا   الرر   ٔيف ضررٕٞ األبعرراد الطررابقٛ ٔبعررد االطررالا عمررٜ األدبٗررا   

، قاً الباذث بتردٖرد  التٍظٗى٘ يف املؤضطا  ٔوؤضطا  التعمٗي العال٘ بػكن خا  

ضرربعٛ أبعرراد ميكررَ يف ضررّٕٟا ؼقٗرر  أِرردا  الدزاضررٛ اؿالٗررٛ ، ِٔرررٓ األبعرراد ِرر٘ :)   

، ٔاؿررٕافص  ، ٔاؽرراذ القررسازا   ، الطٗاضررا  ٔاإلجررساٞا  ، ٌٔظرري االتصرراه  القٗررادٚ

 ، ٔالعالقا  اإلٌطاٌٗٛ ، ٔالتٍىٗٛ املٍّٗٛ( .  ٔاملكافآ 
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(Quality Assurance)  

     ً ٛ   Quality اؾرٕدٚ   ٖعتة ضرىاُ اؾرٕدٚ اوتردادًا لتسرٕز وفّرٕ  الررٙ ٖعرين املالٟىر

ٜ  ٖٔعسفّرا الربع    ذطر  تعسٖرف "جرٕزاُ"    لالضتعىاه ٛ  أٌاّرا  عمر  الطرىا   ورب  املسابقر

ٝ   متثن أٌّا البع  ٖػا ، كىا ٔاـصاٟص ٞ  انفراض غركأ  الربع   ، ٖٔؤكرد  العىرال

ٝ  اآلخرس  التػرريٗن ٔالربع    أثٍاٞ الفاقد أٔ التالف ٔأ العٕٗ  انفاض ٌطبٛ أٌّا  أٌّرا  ٖرس

 .(16   ، 2010 ، محٕد) اإللاش ٔفاعمٗٛ األداٞ كفاٞٚ ؼط  متثن

  :ِ٘ وساذن زٟٗطٛ ٔقد وس وفًّٕ اؾٕدٚ بأزبب

 (  Inspection) الفرص -١

 Statistical Control) اؾرررٕدٚ ضرررب  أٔ لمحرررٕدٚ اإلذصررراٟٗٛ املساقبرررٛ -٢

Inspection  ) 

 (  Quality Assurance) اؾٕدٚ تأكٗد )ضىاُ( -٣

)الرررردق٘، Total Quality Management) ) الػرررراون اؾررررٕدٚ إدازٚ -٤

2006 ،12).  

 الالشوررٛ ٔاإلجررساٞا  ٔاملٕاقررف ٔقررد عررسا  ضررىاُ اؾررٕدٚ بأٌاررْ: الطٗاضررا     

أٌارْ :  كىا عسا  ب  (Nicholson, 2011:6ٔتعصٖصِا. ) عمّٗا ٔاؿفار ٔجٕد اؾٕدٚ لضىاُ

ْ  لألٌػسٛ ٌظاً" ُ  ترٕفا  ِدفر ُا  الضرىا ٚ  برأ ٛ  الطرٗسس ٜ  الػراوم ٚ  عمر ٙ  اؾرٕد ٚ  ػرس  بصرٕز

ُا الثقررٛ لتررٕفا الضررسٔزٖٛ أٔ الٍظاوٗررٛ املخسسررٛ األفعرراه كررن"  ِٔررٕ" فعالررٛ   أٔ املٍررتخ بررأ

 .(116ً ، 2010الس  ٔآخسُٔ ،  )أبٕ"  وعٍٗٛ ذاجا  ضٗػبب اـدوٛ

٘  عمٗيالت يف اؾٕدٚ ضىاُ وفًّٕ ٔقد رّس ٛ  اؾراوع  املتصراعدٚ  لالٌتقرادا   ٌتٗحر

 ضررٕ  يف اؿررادٚ املٍافطررٛ عررَ فضررال كمفتررْ ، ، ٔازتفرراا العررال٘ التعمررٗي ٌٕعٗررٛ لترردٌ٘
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ٛ  العال٘ التعمٗي وؤضطا  ب  العامل٘ ٔالتٍافظ العىن، ْ  ٌتٗحر ٘  لمتٕجر  لمعٕملرٛ ،  العرامل

ٚ  لضىاُ العاملٗٛ اهل٠ٗا  لرل  ٔاٌتػس  ٜ  عىمرت  الر   ٘ ،العرال  التعمرٗي  يف اؾرٕد  عمر

ٜ  الشوًا ٔأيب  العال٘ ، التعمٗي جٕدٚ لضىاُ ٔاملعاٖا الطٗاضا  ؼدٖد ْ  عمر  وؤضطرات

٘  كىتسم  بسافّا يف ٔؼقٗقّا بّا األخر  )العبٗردٙ،  .ٔاعتىادِرا  بّرا  لالعررتا   أضاضر

2009  ، ً1).   

رادٚ ٔتعٕد البداٖا  األٔىل لٍظاً ضىاُ اؾٕدٚ يف التعمٗي العال٘ كىرا ٖرركس غر   

( إىل العقردَٖ األخاٖررَ ورَ القررسُ املاضر٘ ، عٍرردوا بردأ  بعرر      62ً ،   2011)

اؾاوعا  يف الٕالٖا  املتردٚ األواكٗٛ بالترٕه وَ االعتىاد عمٜ التردزٖظ التقمٗردٙ   

إىل منٕذد جدٖد لمتعمي ٖقًٕ عمرٜ تعصٖرص فىٕعرٛ ورَ املّرازا  لردٝ السالر  كرالتعمي         

 ، ٔالتفكا الٍاقد ، ٔالتفكا اإلبداع٘. الرات٘ ، ٔالتعمي ودٝ اؿٗاٚ

"  ( ِرٕ : 7ً ،   2010العرال٘ كىرا ٖعسفرْ السسأٌرٛ )      التعمٗي ٔضىاُ جٕدٚ

 املؤضطررٛ زضررالٛ وررب املتٕافقررٛ األكادميٗررٛ املعرراٖا أُ وررَ بررالترق  اـايررٛ العىمٗررٛ تمرر 

ٚ  عراٖا امل ورب  ٖتٕاف  الرٙ الٍرٕ عمٜ ٔؼقٗقّا ٔتعسٖفّا ؼدٖدِا   قد التعمٗىٗٛ  املٍرارس

ٝ  ٔأُ العرامل٘،  أٔ القٕو٘ املطتٕٝ عمٜ ضٕاٞ هلا ٚ  وطرتٕ  ٔالبررث  الرتعمي  فرس   جرٕد

 أٌررٕاا كافررٛ تٕقعررا  تفررٕ  أٔ والٟىررٛ تعتررة الب٠ٗررٛ ٔتٍىٗررٛ اجملتىعٗررٛ ٔاملػررازكٛ العمىرر٘

 . التعمٗىٗٛ" املؤضطٛ تقدوّا ال  اـدوا  وَ الٍّاٟٗ  املطتفٗدَٖ

عسٖف ضىاُ اؾٕدٚ يف اؾاوعٛ بأٌاْ : فىٕعٛ األٌػسٛ ٔيف ضٕٞ وا تقدً ميكَ ت

ُا املعراٖا الر  ٔضرعت ورَ قبرن اهل٠ٗرا             ٔاإلجساٞا  الر  تتخررِا اؾاوعرٛ لضرىاُ أ

املختصررٛ ٔاؽرررتّا اؾاوعررٛ وعٗررازًا ؾررٕدٚ أداّٟررا ، ٖررتي تسبٗقّررا بالػرركن الرررٙ ٖضررىَ  

 وعٛ .تفادٙ ٔقٕا اـسأ ، ٔوق  زضا املطتفٗدَٖ وَ خدوا  اؾا
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ميكَ إدزاك أِىٗٛ ضىاُ اؾٕدٚ يف وؤضطا  التعمرٗي العرال٘ ورَ خراله وعسفرٛ      

ُا Parri ,2006 :109اهلررد  وررَ ضررىاُ اؾررٕدٚ يف ِرررٓ املؤضطررا  ، ذٗررث  ٖررسٝ )  ( أ

َ اهلد  وٍْ ِٕ ضىاُ ؼط  املعاٖا ٔاؾٕدٚ يف التعمٗي العال٘ ، ٔمتكر  وؤضطراتْ ور   

    ٛ  وقابمررٛ اذتٗاجررا  املطررتفٗدَٖ . باالزتكرراش عمررٜ ثالثررٛ وبررادس زٟٗطررٛ ِرر٘: املطررؤٔلٗ

(Accountability) ٛٔالسقاب (Control(  ٔالترط )Improvement  .) 

ُا أِىٗرٛ ضرىاُ اؾرٕدٚ يف التعمرٗي     63،  2007كىا ٖرركس أمحرد ٔلٗمرٜ )    ( أ

 :  العال٘ تٍبب وَ ضعْٗ لترقٗ  فىٕعٛ وَ األِدا  وَ أِىّا

تعظرررٗي اإلٌتاجٗرررٛ الكمٗرررٛ )إٌتررراد تعمٗىررر٘، إٌتاجٗرررٛ البررررث العمىررر٘ ،   -1

 اإلضّاوا  اجملتىعٗٛ( 

 ؼدٖث املٍاِخ ٔتسٕٖسِا . -2

 ؼقٗ  زضا املطتفٗد . -3

 ؼقٗ  منٕ األٌػسٛ ٔاضتىسازِا . -4

 ؼط  مسعٛ املؤضطٛ التعمٗىٗٛ .  -5

ُا8ً،  2010ٖٔررسٝ السسأٌررٛ )  وررَ تظّررس العررال٘ مررٗيالتع جررٕدٚ أِىٗررٛ ( أ

ُ  تسبٗر  وعراٖا   ال  ميكَ ؼقٗقّرا عٍرد   فىٕعٛ وَ الفٕاٟد خاله اؾرٕدٚ وٍّرا :    ضرىا

ٛ  لمىرٕازد  األوثن ٔأِدافّا ، ٔاالضتثىاز التعمٗىٗٛ لسضالٛ املؤضطٛ املطتىس التسٕٖس  املالٗر

 وّررازا  العررال٘ ، ٔتسررٕٖس  التعمررٗي ملؤضطررا  اجملتىعرر٘ الرردٔز ٔالبػررسٖٛ ، ٔؼقٗرر  

   .العال٘ التعمٗي فاه يف عاوم ال
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 والٟىررٛ ب٠ٗررٛ ٖتٕقررف لرران املؤضطررا  التعمٗىٗررٛ عمررٜ ورردٝ قرردزتّا عمررٜ إهرراد 

ٛ  ٔاإلدازٖر   املطؤٔل  ب  املطتىس التٕاين فّٗا ٖتٕفس لمتعمٗي ٛ  التعمرٗي  ٠ِٗٔر  ، ٔالسمبر

 ٔترررلٗن ، عرراً بػرركن التعمٗىٗررٛ املؤضطررٛ جررٕدٚ ؼطرر  أجررن وررَ تعررأٌّي ىَٔتضرر

ً ،   2007)اجملمٛ العسبٗرٛ لمرتبٗرٛ ،    اؾاوع٘ التعمٗي وٍظٕوٛ تٕاجْ ال  الصعٕبا 

( فضررىاُ جررٕدٚ وؤضطررا  التعمررٗي العررال٘ ٖررستب  بقرردزتّا عمررٜ الطررٗسسٚ عمررٜ        84

 ً ،  2012ِٕ كىا ٖرركس اؿرٕل٘ )  املترياا  ال  تؤدٙ إىل تدٌ٘ وطتٕٝ األداٞ ، ٔ

ٜ  الرتكٗص ٖكُٕ ٔوٍا  ب٠ٗٛ رن إاَل يف ال ميكَ أُ ٖترق  (209  أكثرس  اإلهابٗرا   فْٗ عمر

   اإلخفا . وعاقبٛ وَ أكثس الٍحان ٔإثابٛ ، الطمبٗا  وَ

٘  ٔلك٘ ٖطّي املٍا  ٛ  يف الطراٟد  التٍظٗىر ٞ  يف اؾاوعر ٝ  االزتقرا ترسٝ   األداٞ مبطرتٕ

ُا ٍِرراك فىٕعرر51ٛ   ِررر ،1430)  العصررٗى٘  وررَ وساعاتّررا ٍٖبريرر٘ األوررٕز وررَ ( أ

  :أِىّا

ٛ  ٔأعضاٞ اؾاوعٛ قٗادا  ب  العالقٛ تكُٕ أُ -1 ٛ  التردزٖظ  ٠ِٗر ٛ  عالقر  وبٍٗر

 . املتباده ٔاالذرتاً التعأُ عمٜ

 ٔإغررعازِي الراتٗررٛ املبررادزٚ إرّرراز عمررٜ الترردزٖظ ٠ِٗررٛ أعضرراٞ تػررحٗب -2

 ٔالدعي. باؿسٖٛ

 ٔاضررتثىاز باؾاوعررٛ الترردزٖظ ٠ِٗررٛ ألعضرراٞ املّررين لٍىررٕا فررس  اتاذررٛ -3

 . طاقاتّي

 . العىن ٌسا  يف الصالذٗا  تفٕٖ  -4

 باؾاوعٛ . املختمفٛ األكادميٗٛ األقطاً ب  ٔالتكاون التعأُ-5

 وفتٕذٛ . اؾاوع٘ بالتعمٗي ٔالتٕاين االتصاه عىمٗا  تكُٕ أُ -6
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ٛ  السس  اضتخداً -7 ٛ  يف العمىٗر  داخرن  األدٔاز ٔتعرازض  ختالفرا  اال وعاؾر

 اؾاوعٛ.

 . التدزٖظ ٠ِٗٛ أعضاٞ ب  العىن تٕشٖب يف العدالٛ-8

( إىل فىٕعٛ وَ اـصاٟص الر  ٍٖبرير٘   271ً ،   2011كىا أغاز األلف٘ )

 أُ ٖتطي بّا ٌظاً ضىاُ اؾٕدٚ يف اؾاوعا  أِىّا : 

اوعٛ يف عىمٗرا   املػازكٛ : وَ خاله وػازكٛ عٗب الكٕادز البػسٖٛ باؾ -1

 ضىاُ اؾٕدٚ 

الػىٕلٗٛ : وَ خاله الرتكٗص عمٜ عٗب املساذن ال  ميس بّا ٌظاً ضىاُ  -2

ًٞ وَ التخسٗ  فالتٍفٗر ثي التقٕٖي ٔاالعتىاد .  اؾٕدٚ بد

 التعأُ : وَ خاله اعتىاد اؾاوعٛ عمٜ فس  العىن يف إلاش املّاً . -3

ٔقاٟٗٛ قاٟىٛ عمٜ وٍرب ٔقرٕا اـسرأ     الٕقاٖٛ : وَ خاله ٔض  اضرتاتٗحٗٛ -4

 وَ البداٖٛ ، ٔذل  عَ طسٖ  فّي كن فسد ملطؤٔلٗاتْ ٔأدٔازٓ .

السؤٖٛ املػرتكٛ : وَ خاله ٔجرٕد التٕجرْ املٕذرد لمتٍظرٗي بػركن ٖعىرن        -5

 عمٜ تفادٙ تكساز اؾّٕد أٔ تعازضّا . 

     ٘ ورَ أبرسش    ٔالطىا  الطابقٛ ال ميكَ أُ تترقر  إاَل يف ررن وٍرا  تٍظٗىر٘ إهراب

َ  ٔاالبتعراد  اإلبداا إىل العىن خصاٟصْ : وٗن  بٍتراٟخ  املكافرآ   ، ٔازتبرا   الرسٔت   عر

القساز،  اؽاذ يف أكة ذسٖٛ املسؤٔض  ، ٔإعساٞ اؾدٖدٚ االفكاز تقدٖي ٔودٝ األعىاه

ٚ  ، ٔشٖادٚ الفسد الاش ودٝ عمٜ ٔالتقدً الرتقٗٛ ٔاعتىاد  ٔتعصٖرص قردزاتّي   األفرساد  كفراٞ

ٛ  ضرىاٌا   ، ٔٔجرٕد  التردزٖ    طسٖ عَ َ ) ٔرٗفٗر ٘  األور  الرسٔن  ، ٔازتفراا ( الرٕرٗف

ٛ  ، ٔضٗادٚ املٕرف  لدٝ املعٍٕٖٛ ٛ  ٔالصرد   الػرفافٗ ٚ  ، ٔاملصرازذ ٜ  التٍظرٗي  ٔقردز  عمر

 .(44-43ً،  2010)يمٗرٛ، اؾدٖدٚ. لمىترياا  االضتحابٛ
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( فىٕعرررٛ ورررَ   33-32ً ،   2012) ئيف ِررررا الطرررٗا  ٖقررردً إبرررساِٗ   

ا  ال  ميكَ وَ خالهلا ؼقٗ  املٍا  التٍظٗى٘ اإلهاب٘ الررٙ ٖرؤدٙ إىل ؼقٗر     املقرتذ

جٕدٚ األداٞ داخن كمٗا  اؾاوعرٛ ورَ أِىّرا : ؼدٖرد املّراً ٔاملطرؤٔلٗا  ، ٔتردعٗي        

وبرردأ تفررٕٖ  الطررمسا  ٔاملػررازكٛ يف اؽرراذ القررسازا  ، ٔاالِتىرراً باالتصرراال  غررا   

مررٛ ، ٔتػررحٗب العىررن بررسٔن الفسٖرر  ، ٔتررٕفس   السمسٗررٛ ، ٔتررٕفا ٌظرري اتصرراال  فاع 

العدالٛ ٔاملٕضٕعٗٛ يف تعاون القٗادٚ ، ٔؼط  ٔتسٕٖس اؿٕافص ، ٔاالِتىاً بالعالقا  

 اإلٌطاٌٗٛ ، ٔاالِتىاً بالٍىٕ املّين لمقٗادٚ ٔالعاوم  .

 خمص الباذرث إىل  اؾٕدٚ ٔضىاُ التٍظٗى٘ املٍا  عَ عسضْ ضب  وا ضٕٞ ٔيف

ُا وَ  : يف اؾاوعا  وا ٖم٘ اؾٕدٚ لضىاُ الداعي التٍظٗى٘ املٍا  اٟصخص أِي أ

ٛ  يف بالقٗررادٚ املتعمقررٛ اـصرراٟص:  أٔاًل ٛ  ٔضررٕن:  أِىّررا ٔوررَ الكمٗرر  السؤٖرر

 الترردزٖظ ٠ِٗررٛ أعضرراٞ ثقررٛ ، ٔتعصٖررص املػرررتكٛ املطررؤٔلٗٛ وبرردأ املطررتقبمٗٛ ، ٔتعصٖررص 

ٞ  وٍاقػٛ عٍد البٍاٞ الٍقد بأٌفطّي، ٔاعتىاد ٛ  ٞأعضرا  أخسرا ً   ٠ِٗر  التردزٖظ ، ٔاالِتىرا

 عمررٜ ، ٔتػررحٗعّي الترردزٖظ ٠ِٗررٛ أعضرراٞ برر  العررده املطررتفٗدَٖ ، ٔؼررسٙ بَزضرراٞ

ٜ  تطراعدِي  الر   العىن رسٔ  التردٖا  ، ٔت٠ّٗٛ وٕاجّٛ ٛ  عمر  بكرن  وّراوّي  ممازضر

 . األداٞ وطتٕٝ ؼط  يف التدزٖظ ٠ِٗٛ أعضاٞ خةا  كفاٞٚ، ٔتٕرٗف

َ  الكمٗٛ يف باألٌظىٛ ٔاإلجساٞا  املتعمقٛ اـصاٟص:  ثاًٌٗا  أِىّرا : ٔجرٕد   ٔور

 أٌظىٛ ، ٔخضٕا  ٔاض  بػكن ٔاملطؤٔلٗا  ٔالٕاجبا  األدٔاز ودد ٔرٗف٘ ٔيف

 املتعمقررٛ التعمٗىررا  وطررتىس ، ٔٔضررٕن ٔالتسررٕٖس بػرركن لمىساجعررٛ العىررن ٔإجررساٞا 

ٛ  إلاشِا ، ٔاتفرا   ٔكٗفٗٛ املّاً بسبٗعٛ  ٔوّرازا   قردزا   ورب  العىرن  ٔإجرساٞا   أٌظىر

 أضررالٗ  بتحسٖرر  ٖطررى  مبررا ٔاإلجررساٞا  األٌظىررٛ ، ٔوسٌٔررٛ الترردزٖظ ٠ِٗررٛ أعضرراٞ

 . العىن يف جدٖدٚ
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َ  الكمٗٛ يف بٍظي االتصاه املتعمقٛ اـصاٟص:  ثالثًا  قٍرٕا   أِىّرا : ٔجرٕد   ٔور

 أضررالٗ  ، ٔتٍررٕا االػاِررا  كررن يف املعمٕوررا  ترردف  عمررٜ تطرراعد وفتٕذررٛ اتصرراه

َ  برالتعبا  االتصراه  ٌظري  ، ٔمسران   العىن إلاش ضسعٛ عمٜ ٖطاعد بػكن االتصاه  عر

ٛ  املعمٕورا   بصساذٛ ، ٔاتصا  ٔاألفكاز اآلزاٞ بالدقرٛ ،   االتصراه  قٍرٕا   عرة  املٍقٕلر

ٜ  لمتريم  الالشوٛ اؾّٕد ٔبره ٛ   وعٕقرا   عمر  املعمٕورا   اؿصرٕه  االتصراه ، ٔإوكاٌٗر

ٛ  ا باملطرتٕٖ  االتصراه  املٍاض  ، ٔضّٕلٛ الٕقت يف الالشوٛ  العمٗرا ، ٔتٕرٗرف   اإلدازٖر

 . االتصاه يف اؿدٖثٛ التقٍٗا 

 أِىّررا : ازتكرراش  ٔوررَ الكمٗررٛ يف باؽرراذ القررسازا   املتعمقررٛ اـصرراٟص:  زابعررًا

ٛ  قرسازا   لمىطرتقبن ، ٔاتصرا    الٍظرس  عمٜ القساز يٍب عىمٗا   يف تصر   بأٌّرا  الكمٗر

 ، ٔورررٍرّي  ا القرررساز يرررٍب يف التررردزٖظ ٠ِٗرررٛ أعضررراٞ ، ٔإغرررساك اؾاوعرررٛ خدورررٛ

 ٔتررداخن تعررازض ، ٔعرردً مبّرراوّي املتعمقررٛ القررسازا  الؽرراذ الكافٗررٛ الصررالذٗا 

 .باملٕضٕعٗٛ القسازا  ، ٔاتصا  الصالذٗا 

 أِىّا : ٔضرٕن  ٔوَ الكمٗٛ يف باؿٕافص ٔاملكافآ  املتعمقٛ اـصاٟص:  خاوطًا

ٛ  افرآ  املك ٔاملكافرآ  ، ٔتٍاضر    اؿرٕافص  ٌظري  عمّٗا تقًٕ ال  املعاٖا ٞ  املقدور  ألعضرا

 إٌتاجٗررٛ مبطررتٕٝ الٕرٗفٗررٛ االوتٗرراشا  املبرٔلررٛ ، ٔازتبررا  اؾّررٕد وررب الترردزٖظ ٠ِٗررٛ

ٛ  ألعضاٞ الفس  أداّٟي ، ٔإتاذٛ ٔجٕدٚ التدزٖظ ٠ِٗٛ أعضاٞ  لترقٗر   التردزٖظ  ٠ِٗر

ٛ  اإللرراشا   ٜ  ، ٔاؿررس   العمىٗرر ً  املكافررآ   وررٍ   ٖكرررُٕ أُ عمرر ٜ  وقررد  تسبٗررر  عمرر

 . بَلاشاتّي ٔاإلغادٚ ملتىٗصَٖا اؾصاٞا ، ٔتكسٖي

َ  الكمٗٛ يف بالعالقا  اإلٌطاٌٗٛ املتعمقٛ اـصاٟص:  ضادضًا ٚ   ٔور  أِىّرا : ضرٗاد

 ٠ِٗررٛ أعضرراٞ برر  ٔالصررداقٛ األخررٕٚ جررٕ ، ٔضررٗادٚ الترردزٖظ ٠ِٗررٛ أعضرراٞ برر  الثقررٛ

 االجتىاعٗرررٛ باألٌػرررسٛ ، ٔاالِتىررراً ٔاملػرررازكٛ التعرررأُ زٔن ، ٔضرررٗادٚ التررردزٖظ
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 الٕذدا  ب  بالعىن ، ٔالتعأُ املتصمٛ القضاٖا يف التػأز عمٜ ، ٔاؿس  اـازجٗٛ

 . عاع٘ بػكن األعىاه وعظي الكمٗٛ ، ٔإلاش داخن ٔاألقطاً

 الفرس   أِىّا : إتاذٛ ٔوَ الكمٗٛ يف بالتٍىٗٛ املٍّٗٛ املتعمقٛ اـصاٟص:  ضابعًا

ٜ  ، ٔالتػحٗب تخصصال فاه يف املطتحدا  عمٜ لالطالا التدزٖظ ٠ِٗٛ ألعضاٞ  عمر

 ٛ  املّررين التسررٕٖس بررساوخ ، ٔازتبررا  العمىٗررٛ ٔاملررؤمتسا  ٔالٍرردٔا  الرردٔزا  يف املػرازك

َ  ٔاإلبرداا  االبتكراز  وبرادزا   الفعمٗرٛ ، ٔدعري   باذتٗاجراتّي  التدزٖظ ٠ِٗٛ ألعضاٞ  ور

ٞ  ٔقردزا   وّرازا   التدزٖظ ، ٔتسٕٖس ٠ِٗٛ أعضاٞ قبن ٛ  أعضرا  إطراز  يف التردزٖظ  ٠ِٗر

 . اؾٕدٚ ضىاُ وتسمبا 

ُا تٕافس اـصاٟص الطابقٛ يف املٍا  التٍظٗىر٘ يف كمٗرا  اؾاوعرٛ     ٔالباذث ٖسٝ أ

 كفٗن بترط  وطرتٕٝ أداٞ العراوم  ٔاإلضرّاً يف دعري ضرىاُ اؾرٕدٚ ٔتعصٖرص قردزتّا        

 أِدافّا .  ؼقٗ  عمٜ

 

ُ  3 يف ػأتّاٌ وٍر اجملىعٛ جاوعٛ إدازٚ ذس  وَ اٌسالقًا ٜ  ِرر 1430 زوضرا  عمر

ٜ  ذسيت ، فقد عاملًٗا املتىٗصٚ اؾاوعا  قاٟىٛ ضىَ اؾاوعٛ تكُٕ أُ  تسبٗر   تربين  عمر

ْ  الػاون ، ٔبٍاٞ مبفّٕوّا اؾٕدٚ ٚ  كاٌرت  عمٗر ٚ  عىراد َ  املّرازا   ٔتسرٕٖس  اؾرٕد  أٔىل ور

 ٕدٚاؾر  تسبٗر   لتترٕىل  ِرر 3/2/1431 ٔتازٖخ 9 زقي بالقساز إٌػاؤِا   ال  العىادا 

ٞ  اؾاوعرٛ ،  عىرن  فراال   عٗرب  يف األداٞ ٔؼطر   ، اؾاوعٛ ٔذدا  عٗب يف  ٔإٌػرا

 ٔفرر  األداٞ ٔقٗرراع ٔتقررٕٖي ٔجررٕدٚ ، كفرراٞٚ بأفضررن العىررن تٍفٗررر كٗفٗررٛ ؼرردد أٌظىررٛ

ٛ  ٔمتك  قددٚ ، وعاٖا َ  اؾاوعر ٚ  ور ٜ  القردز ٛ  عمر ٛ  املٍافطر ٛ  احملمٗر  ٔالعاملٗرٛ ،  ٔاإلقمٗىٗر

ٝ  ٔؼطر   ٛ   االتصراال  وطرتٕ ٛ  الداخمٗر ٛ  ٔاـازجٗر  ٔٔذرردا  وساكرص  يف العىرن  ٔوتابعر
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ٌطْٕٖ،  ٔأقطاً ٔكمٗا  عىادا  وَ املختمفٛ اؾاوعٛ ٔذدا  عٗب يف املٍتػسٚ اؾٕدٚ

 ٔالٕذرردا  اإلدازا  ِرررٓ برر  ٔالررسب  العالقررٛ ذا  اـازجٗررٛ اؾّررا  وررب ٔالتٍطررٗ 

 : املّازا  فٗىا ٖم٘ ٔتسٕٖس اؾٕدٚ عىادٚ ٔقد ذدد  أِي وّاً .اؾّٕد  لتٍطٗ 

ورا   ٔف  ٔالعىن ، األكادمي٘ ٔاالعتىاد لمتقٕٖي الٕطٍٗٛ اهل٠ٗٛ وب التٍطٗ  -1

 .ٔتعمٗىا  أٌظىٛ وَ الدّٖ

 اؾٕدٚ تأكٗد عىمٗا  ألِىٗٛ اؾاوعٛ يف العاوم  إدزاك تعصٖص عمٜ العىن -2

 . لترقٗقّا الالشوٛ االضرتاتٗحٗا  ٔوعسفٛ

ً   هر  ملرا  قددٚ آلٗا  ٔضب -3 ْ  القٗرا ٛ  يف بر ٜ  ٖعر   ممرا  اؾاوعر  اؾرٕدٚ ،  عمر

 .ٔاملخسجا  األداٞ يف ٖٔفعمّا

ٛ  يف اإلدازٖٛ ٔالٕذدا  األكادميٗٛ لألقطاً ٔالدعي املطاعدٚ تقدٖي -4  اؾاوعر

 . ٔوطتحداتّا خسٕاتّا ٔوتابعٛ ، اؾٕدٚ ؼط  خس  إلاش أجن وَ

ٛ  التردزٖ   خس  ٔضب -5  التقرٕٖي  ٔعىمٗرا   التعمرٗي  الضررتاتٗحٗا   املٍاضرب

 .ٔٔذداتّا اؾاوعٛ كمٗا  وب ذل  يف ٔالتٍطٗ  ٔاملساجعٛ ،

 اؾرررٕدٚ ؼطررر  برررساوخ إعرررداد يف ٔكمٗاتّرررا اؾاوعرررٛ ٔذررردا  وطررراعدٚ -6

 . ٔتٍفٗرِا ، لمىخسجا  التقٕميٗٛ ٔالعىمٗا 

 ٔإعداد الدزاضٛ عىمٗا  إجساٞ لريسض املطتخدوٛ القٗاضٗٛ الٍىاذد تسٕٖس -7

،  ٔالتخصصرا   الرةاوخ  بتٕيرٗف  اـايٛ ٔالٍىاذد ، اؾٕدٚ وؤغسا  ذٕه التقازٖس

 .فاالتّا عٗب يف اؾٕدٚ ؼقٗ  عمٜ املطاعدٚ األخسٝ ٔالتقازٖس

 وررَ املطررتفٗدَٖ وررَ ٔغاِرري لمخررسه  الدٔزٖررٛ املساجعررٛ عىمٗررٛ إجررساٞ -8

 .ٔبعدٓ التعمٗي أثٍاٞ اؾٕدٚ وطتٕٝ ٔوعسفٛ ٔالطع٘ اؾاوعٛ أٌػسٛ
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َ  املعٍرٗ   ورب  املطتىس اينالتٕ -9 َ  ٔاملطرتفٗدٖ ٛ  ور ٘  اؾاوعرٛ ،  أٌػرس  ٔالطرع

 .املّازا  تسٕٖس اضرتاتٗحٗا  غصٕ  ٌٔصاٟرّي آزاّٟي ملعسفٛ

ٛ  املعمٕورا   ٌٔػرس  املسجعٗٛ املٕاد تٕفا -10 ٚ  اـادور َ  لمحرٕد  يف وصرادزِا  ور

 .اـازد أٔ الداخن

 اؾاوعررٛ كمٗررا  عٗررب يف الضررتخداوّا لررألداٞ زٟٗطررٗٛ وؤغررسا  ؼدٖررد -11

 بأٌػررستّا وتعمقررٛ إضررافٗٛ وؤغررسا  ؼدٖررد جّررٛ لكررن ، لٗتطررٍٜ ٔإدازاتّررا ٔعىادتّررا

 .الراتٗٛ

 إلدازٚ ٔتقررردميّا ، اؾرررٕدٚ تأكٗرررد وطرررتٕٝ عرررَ ضرررٍٕٖٛ تقرررازٖس إعرررداد -12

ٜ  اعتىراداً  ٔذل  ، الثابتٛ ٔاملعمٕوا  السٟٗطٛ األداٞ وؤغسا  بّا اؾاوعٛ، وٕضرًا  عمر

 .ِر(1435)جاوعٛ اجملىعٛ ، .العىادٚ  ٔعىن ، باؾاوعٛ لداخمٗٛا الٕذدا  تقازٖس

 وَ أبسشِا :  اؾٕدٚ ضىاُ فاه ٔقد ذققت اؾاوعٛ فىٕعٛ وَ اإللاشا  يف

 لمحاوعٛ . األٔىل الرات٘ التقٕٖي دزاضٛ اعداد 

 اؾٕدٚ . لقٗاع باؾاوعٛ األداٞ قٗاع وؤغسا  تفعٗن 

 االكادمي٘ . لالعتىاد جاِصٖٛ األكثس الةاوخ وػسٔا تٍفٗر 

 املطتٕٝ عمٜ اؾٕدٚ ؼط  خس  وتابعْ ٔ اعداد  ٘ ٘  ٔ املؤضطر  الةافر

 لمكمٗا  .

 املطاٌدٚ . ٔالعىادا  لمكمٗا  األداٞ جٕدٚ قٗاع 

 اـازج٘ . االعتىاد عمٜ لمرصٕه اؾاوعٛ بساوخ بع  تأِٗن 

 ٞالتسٕٖسٙ التقٕٖي ملػسٔا التخسٗ  يف البد . 

 اؾٕدٚ .  قساا يف اؾاوعٛ وٍطٕب٘ وّازا  تسٕٖس 
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 ٞاؾررٕدٚ .)عىررادٚ اؾررٕدٚ ٔتسررٕٖس    ٌظرراً أمتتررْ وػررسٔا إعررداد يف البررد

 .ِر(1435املّازا ،

   

مبٕضرٕا الدزاضرٛ رّرس لمباذرث قمرٛ الدزاضرا        بعد السجٕا إىل األد  املتصرن  

اؿالٗرٛ ، ذٗرث زكرص  وعظري الدزاضرا  الر        ذا  الصمٛ املباغرسٚ مبٕضرٕا الدزاضرٛ    

أجسٖت يف فاه املٍا  التٍظٗى٘ عمٜ ؼدٖد ٔاقب املٍا  التٍظٗى٘ يف املٍظىا  ، ٔؼدٖرد  

أثررس ٔعالقررٛ املٍررا  التٍظٗىرر٘ برربع  املررترياا  ٔوررَ أِىّررا السضررا الررٕرٗف٘ ٔاألداٞ .     

    ٔ لرت املٍرا    ٔضٕ  ٖقتصس الباذث يف عسض ِرٓ الدزاضرا  عمرٜ الدزاضرا  الر  تٍا

التٍظٗىرر٘ يف وؤضطررا  التعمررٗي العررال٘ ، إضررافٛ إىل الدزاضررا  الرر  عثررت يف املٍررا     

التٍظٗى٘ ٔاؾٕدٚ يف وؤضطا  غا تعمٗىٗٛ لصرمتّا مبٕضرٕا الدزاضرٛ اؿالٗرٛ ، ٔذلر       

 عمٜ الٍرٕ التال٘ : 

٘   املٍرا  تقٗرٗي  إىل الر  ِردفت   (2001ً)املعػرس   دزاضٛ -  يف الطراٟد  التٍظٗىر

ٛ  ٔاؾىاعرا   األزدٌٗٛ السمسٗٛ اؾاوعا  َ  اـاير ٛ  ور ، ٔالتعرس    اإلدازٖر   ٌظرس  ٔجّر

عمٜ ودٝ ٔجٕد فسٔ  ذا  داللٛ إذصاٟٗٛ يف تصٕزا  العاوم  يف اؾاوعٛ اإلضرالوٗٛ  

لمىٍررا  التٍظٗىرر٘ تعررصٝ ملررترياا  : املؤِررن التعمٗىرر٘ ، ضررٍٕا  اـررةٚ ، الٕرٗفررٛ ،    

ُا الدزاضررٛ ٌترراٟخ أرّررس  كرراُ العىررن . ٔقررد اؾررٍظ ، و  يف الطرراٟد التٍظٗىرر٘ املٍررا  أ

ٜ  وتي مما ، املتٕقب وَ أقن ٔلكٍاْ وتٕض  يف فىمْ ِٕ األزدٌٗٛ اؾاوعا   اإلدازا  عمر

، كىررا أرّررس  ٌترراٟخ  الالشوررٛ األِىٗررٛ التٍظٗىرر٘ املٍررا  وٕضررٕا إعسرراٞ اؾاوعررا  يف

ٛ ب  اضتحابا  عٍٗٛ الدزاضٛ تعصٝ ملترياا : الدزاضٛ ٔجٕد فسٔ  ذا  داللٛ إذصاٟٗ
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 املسكص الٕرٗف٘ لصاحل األعمٜ زتبٛ ، ٔاملؤِن العمى٘ لصاحل أيرا  املؤِن األعمٜ.

يف  التٍظٗىرر٘ املٍررا  أثررس إىل وعسفررٛ الرر  ِرردفت (2003ً)  بػرراٖسٚ دزاضررٛ -

،  األِمٗررٛ جررس  ٔ البٗررت جرراوع  آه يف اإلدازٖرر  املررٕرف  لرردٝ الررٕرٗف٘ السضررا

ُا ٌتاٟحّا ٔأرّس  ٛ  ميثرن  الطميب التٍظٗى٘ املٍا  أ ٛ  الريالبرٛ ، ٔكاٌرت   الصرف  زضرا  دزجر

ٜ  وتٕضررسٛ اؾرراوعت   يف اإلدازٖرر  املررٕرف  ٘  فرراال   عٗررب عمرر  ، السضررا الررٕرٗف

ٛ  ذا  فسٔ  ٔجٕد ٔأرّس  ٛ  داللر ٘  املٍرا   تعرصٝ ملرتريا   إذصراٟٗ ٜ  التٍظٗىر  وقٗراع  عمر

 .الطميب  التٍظٗى٘ وقابن املٍا  اإلهاب٘ ٍظٗى٘الت املٍا  لصاحل الٕرٗف٘، السضا

ً( الر  ِردفت إىل التعرس  عمرٜ اػاِرا  العراوم  يف       2005دزاضٛ العٕاضرا )  -

ضمسٛ وٍسقٛ العقبٛ االقتصادٖٛ اـايٛ ، ٔدزاضٛ الٕع٘ مبفًّٕ اؾٕدٚ الػراومٛ ، ٔالتعرس    

ٔقد كػفت ٌتاٟخ الدزاضرٛ عرَ    عمٜ اػاِا  العاوم  يف الطمسٛ مٕ أبعاد املٍا  التٍظٗى٘ .

ٛ   دزجٛ تقدٖس وستفعٛ لمٕع٘ مبفًّٕ  ، كىرا أرّرس  ٌتراٟخ    اؾٕدٚ الػاومٛ لردٝ عٍٗرٛ الدزاضر

 الدزاضٛ عدً ٔجٕد أثس لمٕع٘ مبفًّٕ اؾٕدٚ عمٜ املٍا  التٍظٗى٘.

 املٍررا  أمنررا  التعررس  عمررٜ إىل الدزاضررٛ ِرردفت( 2007ً) السفرراع٘ دزاضررٛ -

ٛ  اوعرا  اؾ الطاٟد يف التٍظٗى٘ ٛ  إىل ٔالتعرس   اـايرٛ ،  األزدٌٗر ٘  السضرا  دزجر  الرٕرٗف

٘  املٍرا   منر   أثرس  ٔؼدٖرد  اؾاوعا  ، يف ِرٓ التدزٖظ ٠ِٗٛ ألعضاٞ  يف الطراٟد  التٍظٗىر

٘  املٍا  أُ إىل الدزاضٛ خمصت ، ٔقد الٕرٗف٘ زضاِي ٘  التٍظٗىر السضرا   وقر   اإلهراب

ُا عالٗررٛ ، بدزجررٛ لمعرراوم  الررٕرٗف٘  فّٗررا تظّررس اإلهرراب٘ املٍررا  ا ذ املؤضطررا  ٔأ

ٛ  أكثس ٔتسكٗص األداٞ ، أفضن وَ وطتٕٖا  ٜ  دقر ٛ  األِردا   عمر  ذا  باملؤضطرا   وقازٌر

 الطميب . املٍا 

ً( ال  ِردفت إىل التعرس  عمرٜ املٍرا  التٍظٗىر٘      1430دزاضٛ العصٗى٘ ) -

تردزٖظ  الطاٟد يف جاوعٛ األواٚ ٌٕزٚ بٍت عبدالسمحَ لمبٍا  كىا تسآ عضٕا  ٠ِٗٛ ال
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ٔوررَ يف ذكىّررَ، ٔالتعررس  عمررٜ الفررسٔ  ذا  الداللررٛ اإلذصرراٟٗٛ مررٕ أبعرراد املٍررا     

التٍظٗى٘ تبعا ملترياا  : الستبٛ ، ٔاـةٚ يف التعمٗي اؾراوع٘ ، ٔالكمٗرٛ . ٔقرد أرّرس      

ُا املٍا  التٍظٗى٘ الطراٟد يف اؾاوعرٛ ميٗرن إىل منر  املٍرا  املفترٕن ، كىرا         ٌتاٟخ الدزاضٛ أ

اضررٛ عررَ ٔجررٕد فررسٔ  دالررٛ إذصرراًٟٗا برر  اضررتحابا  أفررساد الدزاضررٛ تبعررًا  كػررفت الدز

الخررتال  الستبررٛ يف أبعرراد )القٗررادٚ اإلدازٖررٛ ، العالقررا  اإلٌطرراٌٗٛ ، ٔالٍىررٕ املّررين ،    

 اضتحابا  ب  إذصاًٟٗا دالٛ فسٔ  ٔالترفٗص( لصاحل األضتاذ املػازك فىا فٕ  . ٔٔجٕد

 ، املّررين ٔالٍىررٕ ، اإلدازٖررٛ القٗررادٚ) أبعرراد يف مٗررٛالك الخررتال  تبعررًا الدزاضررٛ أفررساد

 . كمٗٛ خدوٛ اجملتىب لصاحل( ٔالترفٗص

ً( ال  ِدفت إىل التعس  وطتٕٝ املٍا  اؾراوع٘  2009دزاضٛ الريٍبٕط٘ ) -

ببع  كمٗا  جاوعٛ الطمساُ قابٕع وَ ٔجّٛ ٌظس طالبّرا ، ٔالتعرس  عمرٜ الفرسٔ      

املٍا  اؾاوع٘ ، ٔتٕيمت الدزاضٛ لعردد ورَ    يف اضتحابا  السمبٛ ذٕه وطتٕٝ جٕدٚ

ُا جٕدٚ املٍا  اؾاوع٘ كاٌت مبطرتٕٝ وتٕضر  يف عٗرب أبعرادٓ ،      الٍتاٟخ وَ أِىّا : أ

ٔٔجرٕد فرسٔ  ذا  داللرٛ إذصراٟٗٛ بر  وتٕضرسا  أفرساد العٍٗرٛ يف البعردَٖ األكرادمي٘           

 ٔاالجتىاع٘ تعصٝ لمٍٕا لصاحل الركٕز . 

  ِدفت إىل التعس  عمٜ تأثا املٍرا  اؾراوع٘   ً( ال2010دزاضٛ وسجاُ ) -

الب٠ٗٛ اإلدازٖٛ( عمٜ أداٞ أعضاٞ ٠ِٗٛ التدزٖظ بكمٗٛ الرتبٗرٛ   -)العالقا  االجتىاعٗٛ 

عضرًٕا ورَ    53جاوعٛ قٍاٚ الطرٕٖظ ، ٔقرد تكٌٕرت عٍٗرٛ الدزاضرٛ ورَ        -ببٕز ضعٗد 

هرراب٘ لمىٍررا   أعضرراٞ ٠ِٗررٛ الترردزٖظ بالكمٗررٛ . ٔتٕيررمت الدزاضررٛ إىل ٔجررٕد تررأثا إ    

ُا املٍا  التٍظٗى٘ اؾٗرد ٖطراعد    اؾاوع٘ عمٜ أداٞ أعضاٞ ٠ِٗٛ التدزٖظ ، مما ٖػا إىل أ

 أعضاٞ ٠ِٗٛ التدزٖظ عمٜ أداٞ وّاوّي الٕرٗفٗٛ بػكن أفضن .
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ً( الرر  ِرردفت إىل التعررس  عمررٜ املٍررا  التٍظٗىرر٘  2010دزاضررٛ يررمٗرٛ ) -

الٕرٗف٘ لمعاوم  يف اؾاوعٛ وَ ٔجّٛ ٌظس  الطاٟد يف جاوعٛ بٕ وسداع ٔعالقتْ باألداٞ

ُا املٍررا      ُا املررٕرف  ٖررسُٔ أ املررٕرف  ٔأضرراترٚ اؾاوعررٛ ، ٔقررد تٕيررمت الدزاضررٛ إىل أ

ُا املٍرا  غرا املالٟري ِرٕ      التٍظٗى٘ اؿٗادٙ ِٕ الطاٟد يف اؾاوعٛ ، بٍٗىا ٖسٝ األضاترٚ أ

ٕٖررٛ جرردًا برر  املٍررا    الطرراٟد يف اؾاوعررٛ ، كىررا كػررفت الدزاضررٛ عررَ ٔجررٕد عالقررٛ ق    

 التٍظٗى٘ ٔاألداٞ الٕرٗف٘ لمعاوم  .

٘  املٍرا   أثس إىل التعس  إىل ِدفت ال ( 2011ً) عس ٔأميَ دزاضٛ -  التٍظٗىر

ٝ  إىل ، ٔالتعس  بريصٚ اإلضالوٗٛ اؾاوعٛ يف اإلدازٖ  لمعاوم  الٕرٗف٘ األداٞ عمٜ  ورد

 الدميٕغسافٗرررٛ باـصررراٟص ٍظٗىررر٘الت ٔاملٍرررا  باؾاوعرررٛ العررراوم  أداٞ وطرررتٕٝ ازتبرررا 

ٛ  ضرٍٕا   – العمى٘ املؤِن – العىس – اؾٍظ) ٔالػخصٗٛ ٝ  – اـدور ٘  املطرتٕ  الرٕرٗف

 يف اإلهرراب٘ التٍظٗىرر٘ املٍررا  عررَ تررٕافس الدزاضررٛ كػررفت ٌترراٟخ ٔقررد( العىررن وكرراُ –

ٛ  ، ٔٔجرٕد  اؾاوعٛ ٛ  عالقر ٛ  إهابٗر ٛ  ذا  قٕٖر ٛ  داللر ٘  املٍرا   ترٕافس  بر   إذصراٟٗ  التٍظٗىر

 داللررٛ ذا  فررسٔ  ٔجررٕد عرردً باؾاوعررٛ ، لمعرراوم  الررٕرٗف٘ األداٞ ٔوطررتٕٝ ٗررداؾ

 ٛ  األداٞ عمررٜ التٍظٗىرر٘ املٍررا  عٍايررس تررأثا دزجررا  ذررٕه العٍٗررٛ أفررساد آزاٞ يف إذصراٟٗ

 العمىرر٘ ، ٔجررٕد ٔلمىؤِررن ٔلمعىررس، لمحررٍظ ، تعررصٝ اإلدازٖرر  لمعرراوم  الررٕرٗف٘

 املٍررا  عٍايررس تررأثا دزجررا  ذررٕه لعٍٗررٛا أفررساد آزاٞ يف إذصرراٟٗٛ داللررٛ ذا  فررسٔ 

ٝ  اإلدازٖر   لمعاوم  الٕرٗف٘ األداٞ عمٜ التٍظٗى٘  ذا  فرسٔ   لمخرةٚ ، ٔٔجرٕد   تعرص

 ٛ  عمررٜ التٍظٗىرر٘ املٍررا  عٍايررس تررأثا دزجرا   ذررٕه العٍٗررٛ أفررساد آزاٞ يف إذصرراٟٗٛ داللر

 ذا  فررسٔ  الررٕرٗف٘ ، ٔٔجررٕد لمىطررتٕٝ تعررصٝ اإلدازٖرر  لمعرراوم  الررٕرٗف٘ األداٞ

 ٛ  عمررٜ التٍظٗىرر٘ املٍررا  عٍايررس تررأثا دزجرا   ذررٕه العٍٗررٛ أفررساد آزاٞ يف إذصرراٟٗٛ داللر

 .العىن ملكاُ تعصٝ اإلدازٖ  لمعاوم  الٕرٗف٘ األداٞ
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ً( الرر  اضررتّدفت التعرس  عمررٜ تصررٕزا  أعضرراٞ  2011دزاضرٛ الٍٕٖقررٛ )  -

س  عمررٜ أثررس عرر٠ِٗررٛ الترردزٖظ عررَ املٍررا  التٍظٗىرر٘ الطرراٟد يف جاوعررٛ السرراٟف ، ٔالت  

، الستبٛ األكادميٗٛ ، ٌٕا الكمٗٛ( عمٜ املٍا  التٍظٗى٘ ، ٔأرّس  ٌتاٟخ الدزاضٛ )اـةٚ

أُ تقٗٗي أعضاٞ ٠ِٗٛ التدزٖظ لمىٍا  التٍظٗىر٘ كراُ وتٕضرسًا ، كىرا كػرفت الدزاضرٛ       

عرَ عردً ٔجررٕد فرسٔ  يف اضرتحابا  أعضرراٞ ٠ِٗرٛ التردزٖظ تعررصٝ لمخرةٚ ، ٔالستبررٛ        

 ا الكمٗٛ .  األكادميٗٛ ، ٌٕٔ

ً( الر  ِردفت إىل ؼدٖرد أثرس املٍرا  التٍظٗىر٘ يف       2012دزاضٛ الػرٕأزٚ )  -

الطررمٕك اإلبررداع٘ لرردٝ العرراوم  يف اؾاوعررا  اـايررٛ "بررالتسبٗ  عمررٜ جاوعررٛ عىارراُ   

العسبٗررٛ" وررَ خرراله اضررتباٌٛ   تسبٗقّررا عٍٗررٛ الدزاضررٛ املكٌٕررٛ وررَ عٗررب املررٕرف  )       

ُا وَ أِي  60البال  عددِي األكادميٗ  ٔاإلدازٖ  (  فسدًا ، قد أرّس  ٌتاٟخ الدزاضٛ أ

العٕاوررن املررؤثسٚ عمررٜ الطررمٕك اإلبررداع٘ : االٌتىرراٞ التٍظٗىرر٘ ، ٔالترردزٖ  ، ٔالررٍى  

 اإلدازٙ ، ٔاملخاطسٚ ، ٔاؿٕافص . 

ً( ال  ِدفت إىل اكتػا  العالقٛ ب  عٍايس املٍرا   2012دزاضٛ جاضي ) -

ٞ اؾاوع٘ وَ خاله الفسضٗٛ ال  تٍص عمرٜ ٔجرٕد عالقرٛ ترأثا     التٍظٗى٘ ٔإدازٚ األدا

وعٍٕٖٛ ب  عٍايس املٍا  التٍظٗى٘ ٔإدازٚ األداٞ اؾاوع٘ ، عَ طسٖ  اضتباٌٛ   تسبٗقّا 

عضٕ ٠ِٗٛ تدزٖظ يف مخظ كمٗا  تابعٛ ؾاوعٛ املثٍرٜ ، ٔتٕيرمت الدزاضرٛ     50عمٜ 

  عٍايرس املٍرا  التٍظٗىر٘ ٔإدازٚ األداٞ    إىل إثبا  ؼق  الفسضٗٛ يف جٕدٚ عالقٛ تأثا بر 

 اؾاوع٘ .

ً( ال  ِدفت إىل ؼدٖد عالقرٛ االزتبرا    2012دزاضٛ السٕٖن ، ٔإضساٞ ) -

ٔالتررأثا برر  أبعرراد املٍررا  التٍظٗىرر٘ ٔوساذررن تسبٗرر  ذمقررا  اؾررٕدٚ وررَ خرراله دزاضررٛ  

الدزاضرٛ إىل  ؼمٗمٗٛ آلزاٞ املدٖسَٖ يف وصٍب الريرصه ٔالٍطرٗخ باملٕيرن ، ٔقرد تٕيرمت      
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ٔجٕد عالقٛ ازتبرا  وعٍٕٖرٛ ٔترأثا وعٍرٕٙ بر  أبعراد املٍرا  التٍظٗىر٘ ٔوساذرن تسبٗر            

 ذمقا  اؾٕدٚ عمٜ وطتٕٝ املصٍب قٗد البرث .    

 ً عرد  أٔ ٔجرٕد  عَ الكػف إىل ً( ال  ِدفت2012دزاضٛ قىد فسٔد ) -

ٔزقمررٛ  وسبرران ٙجاوعررٛ قايررد  يف األضررتاذ أداٞ ٔ التٍظٗىرر٘ املٍررا  برر  عالقررٛ ٔجررٕد

َ  أضتاذ 80 بمريت ال  الدزاضٛ عٍٗٛ طبقت عمٜ اضتباٌٛ باؾصاٟس، باضتخداً ٛ  ور  جاوعر

 املٍررا  برر  عالقررٛ وسبرران ٔزقمررٛ ، ٔقررد كػررفت ٌترراٟخ الدزاضررٛ عررَ ٔجررٕد    قايرردٙ

ٛ  أفرساد  لدٝ 0001 الداللٛ وطتٕٝ عٍد اؾاوع٘ االضتاد ٔأداٞ التٍظٗى٘  ، ٔٔجرد   العٍٗر

ٛ  ٔالعقرد  القرساز  ٔاؽراذ  تصاهكن وَ اال ب  عالقٛ ً  الٍفطرٗ ٘  ٔااللترصا ورَ جّرٛ    الرٕرٗف

 وَ جّٛ أخسٝ . اؾاوع٘ األضتاذ ٔأداٞ

ً(ال  ِدفت إىل التعس  عمٜ دٔز املٍرا  التٍظٗىر٘   2012دزاضٛ إبساِٗي ) -

يف ٌػررس ثقافررٛ اؾررٕدٚ لرردٝ أعضرراٞ ٠ِٗررٛ الترردزٖظ بكمٗررا  جاوعررٛ األشِررس بالدقّمٗررٛ،  

ٛ برر  وررترياا  : )الكمٗررٛ ، ٔالٕرٗفررٛ ، ٔاـررةٚ ، ٔاؾررٍظ،   ٔالتعررس  عمررٜ العالقرر 

ٔالدزجٛ العمىٗٛ( لدٝ أعضاٞ ٠ِٗٛ التدزٖظ ٔآزاّٟي مٕ أبعراد املٍرا  التٍظٗىر٘ ، ورَ     

فسدَا وَ أعضاٞ ٠ِٗٛ التدزٖظ يف كمٗا  جاوعٛ األشِس  180خاله اضتباٌٛ طبقت عمٜ 

ُا دزجٛ ؼ ٛ بالدقّمٗٛ ، ٔقد أرّس  ٌتاٟخ الدزاضٛ أ ، ق  املٍا  التٍظٗى٘ كاٌت وتٕضرس

كىا كػفت الدزاضٛ عَ ٔجرٕد فرسٔ  دالرٛ إذصراًٟٗا يف اضرتحابا  عٍٗرٛ الدزاضرٛ مرٕ         

املٍا  التٍظٗى٘ تسجب لٍٕا الكمٗٛ لصاحل الكمٗا  األيٗمٛ ، ٔكرل  ٔجٕد فسٔ  دالرٛ  

دالررٛ  إذصرراًٟٗا يف اضررتحابا  العٍٗررٛ تبعررًا ملررتريا اؾررٍظ لصرراحل البررٍ  ، ٔٔجررٕد فررسٔ   

إذصراًٟٗا يف اضرتحابا  العٍٗرٛ تبعررًا ملرتريا الدزجرٛ العمىٗررٛ يف قرٕزٙ اؿرٕافص ٔاالٌتىرراٞ        

لصرراحل األضررتاذ ، كىررا تٕاجررد فررسٔ  دالررٛ إذصرراًٟٗا يف اضررتحابا  العٍٗررٛ مررٕ قررأز       

 االضتباٌٛ ككن ب  األضتاذ املطاعد ٔاملدزع لصاحل األضتاذ املطاعد. 
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فت إىل التعررس  عمررٜ املٍررا  التٍظٗىرر٘    دزاضررٛ وصررسفٜ )د. ( الرر  ِررد    -

بكمٗا  الرتبٗٛ الٍٕعٗٛ يف املٍصٕزٚ بفسعّٗا ٔدوٗا  ، ٔالٕقٕ  املػكال  الر  تٕاجرْ   

السال  ٔاألضاترٚ القاٟى  بالتدزٖظ يف التعاون وب إدازٚ الكمٗٛ ٔؼدٖد أثس ذل  عمرٜ  

سرال  ٔاألخرسٝ   جٕدٚ األداٞ التعمٗى٘ ، باضتخداً اضتباٌت  إذرداِىا طبقرت عمرٜ ال   

ُا         ُا السرال  ٖرسُٔ أ عمٜ أعضاٞ ٠ِٗٛ التردزٖظ ، ٔقرد تٕيرمت الدزاضرٛ املٗداٌٗرٛ إىل أ

ُا ٍِرراك العدٖررد وررَ        الكمٗررٛ ال تطرراعدِي عمررٜ ذررن املػرركال  الرر  تررٕاجّّي ، ٔأ

ُا أعضراٞ ٠ِٗرٛ     املػكال  ال  تؤثس عمٜ جٕدٚ األداٞ التعمٗى٘ ، كىا أرّس  الٍتراٟخ أ

ُا    ب٠ٗرٛ الكمٗرا  تتطري بالسمسٗرٛ يف العىرن دُٔ االِتىراً بالعالقرا         التدزٖظ ٖرسُٔ برأ

 االجتىاعٗٛ اإلٌطاٌٗٛ مما ٖؤثس عمٜ جٕدٚ األداٞ التعمٗى٘ .  

 

ٛ  ( ال  ِردفت (Emery, summers and surak,1996 دزاضٛ - ؼدٖرد   إىل الدزاضر

فػررن تسبٗرر  إدازٚ اؾررٕدٚ الػرراومٛ ، وررَ  العالقررٛ برر  املٍررا  التٍظٗىرر٘ ٔورردٝ لرران أٔ

ٚ  عمٜ تسبٗ  إدازٚ التٍظٗى٘ لمىٍا  املتعددٚ اؾٕاٌ  تأثا خاله تفرص ٛ  اؾرٕد  الػراوم

ٛ ( 13) يف ُا إىل الدزاضررٛ تٕيررمت ٔقررد الفضرراٟٗٛ ،  لمصررٍاعٛ أوسٖكٗررٛ غرسك  ٔجّررا  أ

ٚ  دازٚإ تٍفٗرر  لران  تستب  كاٌت التٍظٗى٘ املٍا  وَ جاٌ  كن يف املٕرف  ٌظس  أٔ اؾرٕد

ٚ  إدازٚ تٍفٗرر  يف ٌاجررا   ذققرت  الر   الػرسكا   يف العاوم  فػمّا ، فاملٕرف   اؾرٕد

ُا ٍِرراك أثررس لتسبٗرر  بررساوخ إدازٚ اؾررٕدٚ    املٍررا  ػررآ اهابٗررٛ أكثررس كررإٌا التٍظٗىرر٘ ، ٔأ

ُا ت٠ّٗٛ املٍا  التٍظٗى٘ املالٟي عٍد تسبٗ  إدازٚ ا ؾٕدٚ الػاومٛ عمٜ املٍا  التٍظٗى٘ ، ٔأ

 ٖؤدٙ إىل لان تسبٗقّا.
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 إدزاك ب  العالقٛ اضتكػا  إىل ِدفت ال (Kuei and et. al, 2001) دزاضٛ  -

٘  ٔاملٍرا   اؾٕدٚ إدازٚ ممازضا  ب  لمعالقٛ الٕضسٜ اإلدازٚ قٗادا  ٔتصٕزا   التٍظٗىر

َ  اثرٍ   عمٜ باالعتىاد ٛ  األٔه:  الػرّاٚ  املقراٖٗظ  ور ٛ  ٌطرخ َ  وعدلر َ ) وقٗراع  ور  لترٕٖ

ٔغررسٔزدز  بٍطررُٕ)  وقٗرراع ٔالثرراٌ٘ التٍظٗىرر٘ لمىٍررا ( Ltwin and stringer ٔضرررتلس

Benson , Shrooeder) عمررٜ اضررتباٌٛ 386 تٕشٖررب طسٖرر  عررَ البٗاٌررا  عررب   ٔقررد 

ُ  يف أعىاه وؤضطٛ 500 أفضن وَ قاٟىٛ يف املدٖسَٖ  ٌتراٟخ  أِري   أغراز   ٔقرد  ، تراٖٕا

ُا إىل الدزاضٛ ٘  اهلٗكرن :  ِىا التٍظٗى٘ مىٍا ل أضاضٗ  بعدَٖ ٍِاك أ ْ  التٍظٗىر  ٔتٕجر

ُا كىا ، األفساد ٚ  ممازضرا   بر   ٔاضرٛ عالقٛ ٍِاك أ ٘  ٔاملٍرا   اؾرٕد  ذٗرث  ، التٍظٗىر

 ٔقمررٛ وررسُ تٍظٗىرر٘ ِٗكررن بٕجررٕد  العالٗررٛ اؾررٕدٚ ممازضررا  ذا  املؤضطررا  تتصررف

 . املؤضطا  تم  يف ٔالتدزٖ  اؾٕدٚ ٔذدا  أدٔاز أِىٗٛ ، وب البأقساطٗٛ

( الررر  ِررردفت إىل التعرررس  عمرررٜ وطرررتٕٝ إدزاك Davidson,2003دزاضرررٛ ) -

العرراوم  يف قسرراا اـررردوا  الفٍدقٗررٛ يف الٕالٖررا  املترررردٚ األوسٖكٗررٛ ألبعرراد املٍرررا        

التٍظٗىرر٘ ، ٔورردٝ ٔجررٕد عالقررٛ برر  وطررتٕٝ إدزاك العرراوم  ألبعرراد املٍررا  التٍظٗىرر٘  

عمٜ وردٝ ٔجرٕد فرسٔ  بر  اضرتحابا       ٔوطتٕٝ جٕدٚ اـدوا  الفٍدقٗٛ ، ٔالتعس  

املبرٕث  تعصٝ لمىترياا  الػخصٗٛ . ٔقد تٕيرمت الدزاضرٛ إىل ٔجرٕد وطرتٕٝ عراه      

وررَ اإلدزاك ألبعرراد املٍررا  التٍظٗىرر٘ يف القسرراا اـرردو٘ الفٍرردق٘ ، ٔٔجررد فررسٔ  ذا   

داللٛ إذصاٟٗٛ ملطتٕٖا  اإلدزاك تعصٝ ملرترياا  اؾرٍظ ٔاملطرتٕٝ التعمٗىر٘ ٔضرٍٕا       

دوٛ ، بٍٗىا جت تظّس فسٔ  تعصٝ ملترياا  اؿالرٛ االجتىاعٗرٛ ٔاملطرتٕٝ الرٕرٗف٘ ،     اـ

كىا كػفت الدزاضٛ عَ ٔجٕد عالقٛ إهابٗٛ بر  وطرتٕٝ إدزاك العراوم  ألبعراد املٍرا       

 التٍظٗى٘ ٔوطتٕٝ اـدوٛ املقدوٛ لمصباَٟ . 
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 ملٍرا   اوم الع إدزاك ودٝ وَ الترق  إىل ِدفت ( ال (Laurie,2004دزاضٛ -

ٛ  يف اؾٕدٚ ٛ  الباذرث  طبر   قرة ، ذٗرث   جاوعر ٜ  اضرتباٌ ٞ  عمر ٛ  أعضرا ٛ  اهل٠ٗر  التدزٖطرٗ

ٛ  خمصرت  ٔقرد  ، ٔاإلدازٖٛ ٛ  إىل الدزاضر َ  فىٕعر ًُ وٍرا    الٍتراٟخ  ور ٛ  أِىّرا : أ  اؾاوعر

 داللررٛ ذا  فررسٔ  ، ٔٔجررٕد االضتػررازٙ ٔاملٍررا  العرراده املتطررم  وٍرراخ٘ برر  هىررب

ٛ  بر   إذصاٟٗٛ  الترأثا :  فراال   اإلدازٖر  يف  لصراحل  ٔاإلدازٖر   ادميٗ األكر  ٌظرس  ٔجّر

 االتصراه  يف فال٘ أواا السمبٛ ، عمٜ ٔالرتكٗص التٍظٗىٗٛ ، ، ٔالبٍٗٛ ٔالتعأُ السمس٘ ،

  .األكادميٗ  لصاحل الفسٔ  كاٌت فقد الٕرٗف٘ ٔالسضا

 املٍررا  دٔز ؼمٗررن إىل الرر   ِرردفت Aarons and Sawitzky,2006)) دزاضررٛ -

 وٍظىررا  وررَ عرردد يف العىررن ٔاالػاِررا  ٔدٔزاُ الثقافررٛ برر  العالقررٛ يف التٍظٗىرر٘

 ،الصرٗٛ لمخدوا  ٔوصٔدًا عاواًل 322 عمٜ الدزاضٛ طبقت ٔقد اـدوا  الصرٗٛ ،

ٛ  ٔجٕد إىل: ٌتاٟخ الدزاضٛ  ٔأغاز  ٛ  عالقر ٘   بر    اهابٗر ٛ  املٍرا  التٍظٗىر  ٔكرن  ٔالثقافر

، كىرا   العىرن  دٔزاُ ٔٔجٕد عالقرٛ ضرمبٗٛ ورب    ظٗى٘ ،التٍ ٔالٕالٞ الٕرٗف٘ السضا وَ

ُا الدزاضٛ بٍٗت وطرتٕٝ   وَ ٖسفب ضمٗي تٍظٗى٘ وٍا  إهاد يف كباًا دٔزًا تمع  الثقافٛ أ

 العىن. دٔزاُ وطتٕٝ ٖٔقمن العىن يف االهابٗٛ االػاِا 

 العراوم   إدزاك قٗراع  إىل ِدفت ال  (Hassan, Arif and et.al,2006) دزاضٛ -

ٜ  اؿصٕه أثس ٔاضتكػا  ، البػسٖٛ املٕازد تٍىٗٛ ىازضٛمل ٚ  عمر ٔ  غرّاد  ؼطر   يف األٖرص

ٛ  املرٕازد  ٌظاً ٛ  البػرسٖ  املٍرا   ؼطر   يف العراوم   أداٞ تسرٕٖس  ممازضرا   ٔدٔز ، باملؤضطر

ٜ  تٕشٖعّرا    اضتباٌٛ عمٜ الدزاضٛ ٔاعتىد  ، اؾٕدٚ مٕ ٔالتٕجْ التٍظٗى٘  239 عمر

 . والٗصٖا يف "األٖصٔ" عمٜ ذايمٛ وٍّا (4) ؤضطا و (8) يف املٕرف  عمٜ

ُا إىل الدزاضٛ ٌتاٟخ أغاز  ٔقد ٜ  ذصرمت  الر   املؤضطا  أ ٚ  عمر ٔ  غرّاد  األٖرص

ٛ  املٕازد تٍىٗٛ مبىازضا  ٖتعم  فٗىا أعمٜ فّٗا االضتحابا  ٌطبٛ كاٌت  ذٗرث  ، البػرسٖ
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 . اؾٕدٚ مٕ ٔالتٕجْ اؾٗد التٍظٗى٘ املٍا  وَ أعمٜ بدزجٛ تتطي

ٚ  ٌظاً أثس اضتكػا  إىل ِدفت ال  (Kunnanatt,James,2007) دزاضٛ -  اؾرٕد

٘  املٍا  عٍايس عمٜ 9000 األٖصٔ ٛ  التٍظٗىر ٛ  جٕاٌر   خاير ٛ  لإللراش  الدافعٗر  ، باملؤضطر

ٛ  ٔاعتىرد   ٜ  الدزاضر ُا عمر ٕ  املطرتقن  املرتريا  أ ً  ِر ٚ  ٌظرا ٕ  الترابب  ٔاملرتريا  اؾرٕد  املٍررا  ِر

 . 9000 األٖصٔ اؾٕدٚ ٌظاً تسبٗ  عدٔب قبن قٗاضْ   الرٙ التٍظٗى٘

ً  لتسبٗ  اإلهاب٘ األثس إىل الٍتاٟخ أِي ٔأغاز  ٚ  ٌظرا ٜ  اؾرٕد  املٍرا   عٍايرس  عمر

ٛ  ، العاوم  لدٝ ٔاإللاش ٔاالضتقاللٗٛ كالدافعٗٛ باملؤضطٛ التٍظٗى٘  دعري  إىل باإلضراف

 .    الطٕ  يف التٕضب مٕ االضرتاتٗح٘ التريٗا عمٜ اإلدازٚ قدزا 

      

ًُ وٍّا ورا تٕقرف عٍرد ٔيرف طبٗعرٛ املٍرا         ٖتب  وَ عسض الدزاضا  الطابقٛ أ

التٍظٗى٘ الطاٟد ، ٔوٍّا ورا تٕجرْ لمبررث يف عالقرٛ املٍرا  التٍظٗىر٘ مبرترياا  أخرسٝ         

ٚ عمرٜ  كالسضا الٕرٗف٘ ٔاألداٞ ٔالطمٕك اإلبداع٘ عمٜ اعتباز أٌاّا وَ املترياا  املرؤثس 

وطتٕٝ كفاٞٚ ٔفعالٗٛ املٍظىا  ، بٍٗىا ٖالذظ ٌدزٚ الدزاضا  الر  تٍألرت  وٕضرٕا    

املٍررا  التٍظٗىرر٘ ٔاؾررٕدٚ ، فمرري ٖسمررب الباذررث إاَل عمررٜ دزاضررٛ ٔاذرردٚ ِرر٘ دزاضررٛ       

ً( ال  عثت يف تأثا املٍا  التٍظٗى٘ يف ٌػس ثقافرٛ اؾرٕدٚ لردٝ أعضراٞ     2012إبساِٗي)

اوعٛ األشِس بالدقّمٗرٛ ، فٗىرا اػّرت الدزاضرا  األخرسٝ إىل      ٠ِٗٛ التدزٖظ بكمٗا  ج

البرث يف العالقٛ ب  تسبٗ  اؾٕدٚ ٔاملٍا  التٍظٗى٘ يف وٍظىرا  غرا تعمٗىٗرٛ كدزاضرٛ     

( Laurie,2004ٔدزاضررررررررٛ) (Kunnanatt,James,2007)ً( ٔدزاضرررررررر2005ٛالعٕضررررررررا )

 ٛ ٛ  (Davidson,2003)ٔدزاضر ٛ  Kuei and et.al,2001)) ٔدزاضر  Emery, summers) ٔدزاضر

and surak,1996 )       ْأوا دٔز املٍا  التٍظٗى٘ يف دعي ضرىاُ اؾرٕدٚ فّرٕ وراجت تتسرس  إلٗر
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األوس الرٙ ٖؤكد أِىٗرٛ الدزاضرٛ اؿالٗرٛ     –عمٜ ذد عمي الباذث  –الدزاضا  الطابقٛ 

 ٔاختالفّا عَ الدزاضا  الطابقٛ .

 

خ الٕيف٘ الترمٗم٘ ألٌاْ املٍّخ املٍاضر   : اضتخدً الباذث املٍّ وٍّخ الدزاضٛ

 لترقٗ  أِدا  الدزاضٛ .

تكررُٕ فتىررب الدزاضررٛ وررَ عٗررب أعضرراٞ ٠ِٗررٛ الترردزٖظ يف  : فتىررب الدزاضررٛ

ممَ وىمرُٕ زتبرٛ أضرتاذ ٔأضرتاذ وػرازك ٔأضرتاذ وطراعد         اجملىعٛ الكمٗا  التابعٛ ؾاوعٛ

ٞ األقطاً العمىٗٛ عمرٜ اعتبراز   ٔاحملاضسُٔ ، باضتثٍاٞ عىداٞ الكمٗا  ٔٔكالّٟا ٔزؤضا

ٔقرد بمر  عرددِي    ، ّي ميثمُٕ القٗادٚ ال  تعد أذد أبعاد املٍا  التٍظٗىر٘ يف الدزاضرٛ   أٌا

ٛ 13، وٕشع  عمٜ كمٗا  اؾاوعٛ البال  عرددِا ) ٠ِٗٛ تدزٖظ  ( عض512ٕ) ،  ( كمٗر

 ِر . 1434/1435ٔذل  خاله الفصن الدزاض٘ األٔه وَ العاً اؾاوع٘ 

 

لضىاُ متثٗن العٍٗٛ جملتىب الدزاضٛ ،   اختٗاز عٍٗٛ عػٕاٟٗٛ طبقٗٛ ، وَ خراله  

ذصررس أفررساد فتىررب الدزاضررٛ يف عٗررب األقطرراً العمىٗررٛ بكمٗررا  اؾاوعررٛ بعررد اضررتثٍاٞ   

( فرسدًا  256عرددِي )  وٍّي ذٗث بمر  % 50 تٌْطب الف٠ا  الطاب  ذكسِا ، ثي اختٗاز وا

 كمٗررا  اؾاوعررٛ   تٕشٖررب أداٚ الدزاضررٛ عمررّٗي عٗعررًا ، وررَ أعضرراٞ ٠ِٗررٛ الترردزٖظ يف

  التٕاين املباغرس ٔاملتابعرٛ املطرتىسٚ     االضتباٌا  العاٟدٚٔلمرصٕه عمٜ أكة عدد وَ 

وب ٔكالٞ الكمٗا  لمدزاضا  العمٗا ٔالبرث العمى٘ ، ٔإعادٚ اإلزضاه ورسٚ أخرسٝ يف   

( اضررتباٌٛ يرراؿٛ 235)ددِا عرر ذرراه انفرراض ٌطرربٛ االضررتباٌا  العاٟرردٚ ، ذتررٜ بمرر   
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( تٕشٖب عٍٗٛ 2%( وَ فتىب الدزاضٛ  ، ٖٕٔض  اؾدٔه زقي )46متثن ٌطبٛ ) نلمترمٗ

 الدزاضٛ ذط  وتريااتّا .

 

 

 5602 132 ذكس ٌٕا العٍٗٛ ) اؾٍظ (

 4308 103 أٌثٜ

 1109 28 أضتاذ وػازك فأعمٜ * الستبٛ العمىٗٛ

 4805 114 أضتاذ وطاعد

 3906 93 قاضس

 2000 47 ال تٕجد عدد الدٔزا  التدزٖبٗٛ يف فاه اؾٕدٚ

 3302 78 دٔزا  3أقن وَ 

 4608 110 دٔزا  فأكثس 3

 4308 103 ضٍٕا  5أقن وَ  عدد ضٍٕا  اـةٚ يف العىن اؾاوع٘

 3503 83 ضٍٛ 15إىل أقن وَ  5وَ 

 2009 49 ضٍٛ فأكثس 15

 10000 235 اجملىٕا

فرسد( ٔورَ أضرتاذ وػرازك     13  دوخ أضتاذ وب أضتاذ وػازك بطب  يريس عدد العٍٗٛ وَ أضتاذ )   * 

 .فسد(15)

 

بعرد  ٔيف ضٕٞ طبٗعٛ الدزاضٛ ٔاألِدا  ال  تطعٜ إىل ؼقٗقّرا   : أداٚ الدزاضٛ

  د  املتصرن مبٕضرٕا الدزاضرٛ ٔباالضرتفادٚ ورَ الدزاضرا  الطرابقٛ        االطالا عمٜ األ

 : ِ٘ إعداد اضتباٌٛ وكٌٕٛ وَ ثالثٛ أقطاً
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اضتّد  الكػف عرَ املعمٕورا  األٔلٗرٛ ألفرساد عٍٗرٛ الدزاضرٛ        القطي األٔه :

عدد ضٍٕا   –عدد الدٔزا  التدزٖبٗٛ يف فاه اؾٕدٚ  –العمىٗٛ  الستبٛ –اؾٍظِٔ٘:)

    (.العىن اؾاوع٘ يف اـةٚ

اضتّد  التعرس  عمرٜ وردٝ ترٕافس خصراٟص املٍرا  التٍظٗىر٘          القطي الثاٌ٘ :

ٔقرد تضرىَ   الداعي لضىاُ اؾٕدٚ يف اؾاوعٛ وَ ٔجّٛ ٌظرس أعضراٞ ٠ِٗرٛ التردزٖظ ،     

ٚ ( عبازٚ وقطىٛ عمٜ ضربعٛ أبعراد ِر٘ :    47) ٌظري  ، الطٗاضرا  ٔاإلجرساٞا    ،  القٗراد

 .  التٍىٗٛ املٍّٗٛ، العالقا  اإلٌطاٌٗٛ ، اؿٕافص ٔاملكافآ  ،  اؽاذ القسازا ، االتصاه 

ٔقد أعسٗت برداٟن اإلجابرٛ عمرٜ عبرازا  االضرتباٌٛ الردزجا  التالٗرٛ : ٖترٕافس         

( دزجررا  ، ٖتررٕافس 3( دزجررا  ، ٖتررٕافس أذٗاٌررًا)4( دزجررا  ، ٖتررٕافس غالبررًا)5) داٟىراً 

  ( دزجٛ ٔاذدٚ . 1( دزجتاُ ، ال ٖتٕافس)2) ٌادزًا

   الترق  وَ يد  أداٚ الدزاضٛ عَ طسٖ  :   يد  أداٚ الدزاضٛ :

 8يد  احملكى  : قاً الباذث بعسض االضتباٌٛ يف يٕزتّا األٔلٗرٛ عمرٜ    -أ

وَ أضاترٚ اؾاوعرا  املتخصصر  يف اإلدازٚ الرتبٕٖرٛ ، ٔ  التعردٖن عمرٜ االضرتباٌٛ يف       

 ضٕٞ آزاٞ احملكى  .

قرراً الباذررث بتسبٗرر  االضررتباٌٛ عمررٜ عٍٗررٛ   يررد  االتطررا  الررداخم٘ :   - 

( فرسدًا ، ٔفٗىرا ٖمر٘    40اضتسالعٗٛ ورَ أعضراٞ ٠ِٗرٛ التردزٖظ باؾاوعرٛ بمر  عرددِي )       

 عسض ملعاوال  ازتبا  باضُٕ لمترق  وَ يد  االتطا  الداخم٘ لالضتباٌٛ : 

وعاوال  ازتبا  باضُٕ لقٗاع العالقٛ ب  بٍٕد االضتباٌٛ، بالدزجٛ الكمٗٛ  -

 بعد املٍتىٗٛ إلْٗ:لم
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 **008370 7 **007948 4 **005584 1 القٗادٚ

2 008304** 5 008322** 8 008739** 

3 008237** 6 008886** 9 007249** 

الطٗاضررررررررررررررررررا  

 ٔاإلجساٞا 

1 0.8788** 3 007983** 5 008281** 

2 007366** 4 007645** 6 007225** 

 **007765 7 **008578 4 **008508 1 االتصاه

2 009079** 5 008142** 8 007551** 

3 0.8944** 6 008101**   

 **007765 5 **007802 3 **006565 1 اؽاذ القسازا 

2 0.8051** 4 008488** 6 007878** 

 **007210 5 **008892 3 **007308 1 اؿٕافص ٔاملكافآ 

2 008100** 4 007001** 6 008114** 

 **008430 7 **006117 4 **007858 1 العالقا  اإلٌطاٌٗٛ

2 007877** 5 008828**   

3 008373** 6 008196**   

 **008714 5 **009171 3 **007874 1 التٍىٗٛ املٍّٗٛ

2 008311** 4 008955**   

 .0001** دالٛ عٍد وطتٕٝ 
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ُا كن عبازٚ وَ عبازا  ٖتض  وَ اؾدٔه الطاب   تستب  ازتباطرًا دااًل  االضتباٌٛ أ

عمٜ االتطا   ٖدهمما ،  إلْٗ لمبعد املٍتىٗٛ( بالدزجٛ الكمٗٛ 0001اذصاًٟٗا عٍد وطتٕٝ )

 . الداخم٘ لعبازا  االضتباٌٛ

وعاوال  ازتبا  باضُٕ لقٗاع العالقٛ ب  بٍٕد االضتباٌٛ، بالدزجٛ الكمٗٛ  -

 لمىرٕز:
 

 

 

 

 

1 003952* 13 007063** 25 007805** 37 006431** 

2 007178** 14 006916** 26 006286** 38 007018** 

3 007250** 15 008464** 27 007626** 39 004840** 

4 006872** 16 007915** 28 007147** 40 007850** 

5 007070** 17 007785** 29 006847** 41 007655** 

6 008225** 18 008474** 30 005962** 42 007597** 

7 007860** 19 007740** 31 005402** 43 006968** 

8 008511** 20 006662** 32 006877** 44 006953** 

9 007326** 21 007563** 33 007539** 45 008025** 

10 006967** 22 007237** 34 007059** 46 007935** 

11 006234** 23 007444** 35 006228** 47 008054** 

12 007438** 24 006915** 36 0.6017**   

   0001** دالٛ عٍد وطتٕٝ          0005* دالٛ عٍد وطتٕٝ 



     العدد السادس                                             جامعة اجملمعة                         

 

  
 

207 
                                         هـ0216م/صفر  4102ديسمرب  

ُا كن عبازٚ وَ عبازا  ٖتض  وَ اؾدٔه الطاب   تستب  ازتباطرًا دااًل  االضتباٌٛ أ

بالدزجرررٛ الكمٗرررٛ ( 0005أٔ عٍرررد وطرررتٕٝ الداللرررٛ ) ( 0001اذصررراًٟٗا عٍرررد وطرررتٕٝ )

 ، االتطا  الداخم٘ لعبازا  االضتباٌٛ إىلمما ٖػا ، لمىرٕز

وعرراوال  ازتبررا  باضررُٕ لقٗرراع العالقررٛ برر  أبعرراد االضررتباٌٛ ، بالدزجررٛ    -

 الكمٗٛ لمىرٕز:

 

 

 **008940 القٗادٚ

 **007728 ساٞا الطٗاضا  ٔاإلج

 **009123 االتصاه

 **008967 اؽاذ القسازا 

 **007803 اؿٕافص ٔاملكافآ 

 **007625 العالقا  اإلٌطاٌٗٛ

 **008649 التٍىٗٛ املٍّٗٛ

 .0001** دالٛ عٍد وطتٕٝ    

 

ُا ٖتض  وَ اؾدٔه الطاب   ستب  ازتباطرًا  املٍرا  التٍظٗىر٘ ٖر    كرن بعرد ورَ أبعراد    أ

عمرٜ االتطرا     ٖرده ممرا   ، ( بالدزجرٛ الكمٗرٛ لمىررٕز   0001عٍد وطرتٕٝ )  دااًل اذصاًٟٗا

 .الداخم٘ لعبازا  االضتباٌٛ
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لمتأكررد وررَ ثبررا  أداٚ الدزاضررٛ   ذطررا  وعاوررن الفررا     ثبررا  أداٚ الدزاضررٛ :  

كسٌٔبررا  ألبعرراد االضررتباٌٛ بعررد تسبٗقّررا عمررٜ العٍٗررٛ االضررتسالعٗٛ ، كىررا ٖتضرر  وررَ     

 اؾدٔه التال٘ :

 

 

 0093 9 اـصاٟص املتعمقٛ بالقٗادٚ

 0092 6 اـصاٟص املتعمقٛ بالطٗاضا  ٔاإلجساٞا 

 0093 8 هاـصاٟص املتعمقٛ باالتصا

 0089 6 اـصاٟص املتعمقٛ باؽاذ القسازا 

 0090 6 اـصاٟص املتعمقٛ باؿٕافص ٔاملكافآ 

 0090 7 اـصاٟص املتعمقٛ العالقا  اإلٌطاٌٗٛ

 0092 5 اـصاٟص املتعمقٛ بالتٍىٗٛ املٍّٗٛ

 0098 47 الثبا  الكم٘ لالضتباٌٛ

 

ُا أداٚ الدزاضٛ تتى تب بدزجٛ ثبا  عالٗٛ ذٗث تسأن ٖتض  وَ اؾدٔه الطاب  أ

( فٗىررا بمرر  وعاوررن الثبررا  الكمرر٘ لالضررتباٌٛ  0093-0089وعاوررن ثبررا  األبعرراد برر  )

(0098).  

  ؼمٗن ٌتاٟخ الدزاضرٛ  بعد عب بٗاٌا  الدزاضٛ  : أضالٗ  املعاؾٛ اإلذصاٟٗٛ

ٗٛ ٔاضرتخدوت فٗرْ األضرالٗ  اإلذصراٟ    ( spss)اإلذصراٟ٘ . الترمٗرن  باضتخداً بسٌراوخ  

ٛ    التالٗررٛ :  ،  التكررسازا  ٔالٍطرر  امل٠ٕٖررٛ ٔاملتٕضررسا  اؿطررابٗٛ ٔاالمسافررا  املعٗازٖرر
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 (-t   -اختباز،  (Cronbach's alpha) وعاون "الفاكسٌٔبا، وعاون ازتبا  "باضُٕ " 

test     ٙاختبراز ؼمٗرن التبراَٖ األذراد )( (One Way Anov   ْٗاختبراز غرٗفScheffe) (Test 

  ( .LSD) اختباز أقن فس  داه

: لتقدٖس وطتٕٝ ودٝ تٕافس املٍا  التٍظٗى٘ الداعي لضىاُ  إجساٞا  التصرٗ 

اؾررٕدٚ اعتىررد الباذررث عمررٜ املعٗرراز القرراٟي عمررٜ تقطررٗي دزجررا  تقرردٖس املتٕضررسا       

اؿطابٗٛ إىل ثالث وطتٕٖا  )وستفب ، وتٕض  ، وٍخف  ( ٔذلر  باضرتخداً املعادلرٛ    

 ٛ  1.33=  3÷  1-5عردد البرداٟن =   ÷ أقرن قٗىرٛ    - التالٗٛ : طٕه الف٠ٛ = أكة قٗىر

( 5.00 - 3.67لمىتٕضرر  برر  )  وستفرربوطررتٕٝ  لٍرصررن عمررٜ التصررٍٗف التررال٘ : 

َ  وٍخف ( وطتٕٝ 3066-2034  لمىتٕض  وَ)وتٕضوطتٕٝ   1000) لمىتٕض  ور

- 2033)، 

 

كررَ عررسض ٌترراٟخ الدزاضررٛ  بعررد إجررساٞ املعاؾررٛ اإلذصرراٟٗٛ لبٗاٌررا  الدزاضررٛ مي  

 ٔؼمٗمّا ٔفقًا ألض٠متّا ٔفسٔضّا عمٜ الٍرٕ التال٘ :

 جاوعٛ يف اؾٕدٚ لضىاُ الداعي التٍظٗى٘ املٍا  تٕافس ودٝ واالطؤاه األٔه : 

 ؟ باؾاوعٛ التدزٖظ ٠ِٗٛ أعضاٞ ٌظس ٔجّٛ وَ اجملىعٛ

ذطرا  املتٕضرسا  اؿطرابٗٛ ٔاالمسافرا  املعٗازٖرٛ      لإلجابٛ عَ ِرا الطرؤاه    

ٔاألٔشاُ الٍطربٗٛ إلجابرا  أفرساد عٍٗرٛ الدزاضرٛ عرَ الفقرسا  الر  تقرٗظ وردٝ تررٕافس           

    ٚ ، الطٗاضرا    املٍا  التٍظٗى٘ الداعي لضىاُ اؾٕدٚ يف جاوعرٛ اجملىعرٛ يف أبعراد )القٗراد

، العالقا  اإلٌطراٌٗٛ ،   افآ ، اؿٕافص ٔاملك ، اؽاذ القسازا  ٔاإلجساٞا  ، االتصاه

 التٍىٗٛ املٍّٗٛ( ٔفٗىا ٖم٘ عسض لمٍتاٟخ املتصمٛ بكن بعد وَ ِرٓ األبعاد :  
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 البعد األٔه : )القٗادٚ(   -

ٛ  خصاٟص القٗادٚ تٕافس ودٝ ِرا البعد ٖتٍأه ، الداعىٛ لضىاُ اؾٕدٚ باؾاوعر

عرٛ ذرٕه ِررا البعرد     ( اضتحابا  أعضاٞ ٠ِٗرٛ التردزٖظ باؾاو  7ٖٕٔض  اؾدٔه زقي )

 عمٜ الٍرٕ التال٘ :
 

 وستفب  1 %7904 1000 3097 ٔضٕن السؤٖٛ املطتقبمٗٛ لمكمٗٛ. 1

 وستفب 2 %7808 0096 3094 تعصٖص وبدأ املطؤٔلٗٛ املػرتكٛ داخن الكمٗٛ. 2

 وستفب 3 %7702 1006 3086 تعصٖص ثقٛ أعضاٞ ٠ِٗٛ التدزٖظ بأٌفطّي. 3

 –االِتىررراً بَزضررراٞ املطرررتفٗدَٖ )السمبرررٛ  5

 اجملتىب(. –ٛ التدزٖظ أعضاٞ ٠ِٗ

 وستفب 4 7606% 1001 3083

تٕرٗف خرةا  أعضراٞ ٠ِٗرٛ التردزٖظ يف      9

 ؼط  وطتٕٝ األداٞ يف الكمٗٛ.

 وستفب 5 7308% 1010 3069

 وتٕض  6 %7300 1013 3065 ،ؼسٙ العده ب  أعضاٞ ٠ِٗٛ التدزٖظ 6

اعتىرراد الٍقررد البٍرراٞ عٍررد وٍاقػررٛ أخسرراٞ      4

 ،ظ يف الكمٗٛأعضاٞ ٠ِٗٛ التدزٖ

 وتٕض  7 7204% 0097 3062

تػررررحٗب أعضرررراٞ ٠ِٗررررٛ الترررردزٖظ عمررررٜ  7

 وٕاجّٛ التردٖا .

 وتٕض  8 4%.،72 1010 3062

ت٠ّٗٛ رسٔ  العىن الر  تطراعد أعضراٞ ٠ِٗرٛ      8

 التدزٖظ عمٜ ممازضٛ وّاوّي بكن كفاٞٚ.

 وتٕض  9 7008% 1011 3054

 وستفب  % 7500 0082 3.75 الدزجٛ الكمٗٛ عمٜ وطتٕٝ البعد   
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 .دزجا  5* املتٕض  اؿطاب٘ وَ     

ُا املتٕضسا  اؿطابٗٛ لدزجٛ تٕافس خصراٟص املٍرا     ٖتض  وَ اؾدٔه الطاب  أ

( 3054-3097التٍظٗىرر٘ الررداعي لضررىاُ اؾررٕدٚ يف بعررد القٗررادٚ قررد تسأذررت برر  )    

%( ، ٔقد جاٞ تٕافس مخرظ خصراٟص   7008-%7904ٔتسأذت أٔشاٌّا الٍطبٗٛ  ب )

وَ اـصاٟص املستبسٛ بّرا البعد بدزجٛ وستفعرٛ ٔثرالث خصراٟص بدزجرٛ وتٕضرسٛ ،      

كىا ٖترب  ورَ اؾردٔه َأُ أكثرس خصراٟص املٍرا  التٍظٗىر٘ املستبسرٛ بالقٗرادٚ ترٕافسًا ورَ            

ٛ    ٔجّٛ ٌظس أفساد عٍٗٛ الدزاضٛ ِر٘ عمرٜ الترٕال٘ :     ،  ٔضرٕن السؤٖرٛ املطرتقبمٗٛ لمكمٗر

ص ثقررٛ أعضرراٞ ٠ِٗررٛ الترردزٖظ  ٖررتعص، ٔ كٛ داخررن الكمٗررٛص وبرردأ املطررؤٔلٗٛ املػرررت ٖررتعصٔ

، أوا أقن خصاٟص املٍا  التٍظٗى٘ تٕافسًا يف ِرا البعد فكاٌت : ت٠ّٗٛ رسٔ   بأٌفطّي

العىن الر  تطراعد أعضراٞ ٠ِٗرٛ التردزٖظ عمرٜ ممازضرٛ وّراوّي بكرن كفراٞٚ ، ٔالر             

ُا املتٕض  ذطاب٘ العاً  جاٞ  يف املستبٛ األخاٚ يف ِرا البعد ، كىا ٖظّس وَ اؾدٔه أ

ُا أفررسد عٍٗررٛ  7500( ٔبمرر  ٔشٌررْ الٍطرريب ) 3075هلرررا البعررد قررد بمرر  )  %( ممررا ٖػررا إىل أ

ُا خصاٟص املٍا  التٍظٗى٘ املستبسٛ بالقٗادٚ تتٕافس بدزجٛ وستفعٛ .  الدزاضٛ ٖسُٔ أ

 البعد الثاٌ٘ :)الطٗاضا  ٔاإلجساٞا ( - 

ٔاإلجساٞا  ال  تطّي يف دعري ضرىاُ   الطٗاضا   تٕافس ودٝ ِرا البعد ٖتٍأه

( اضتحابا  أعضاٞ ٠ِٗٛ التردزٖظ باؾاوعرٛ   8اؾٕدٚ باؾاوعٛ ، ٖٕٔض  اؾدٔه زقي )

 ذٕه ِرا البعد عمٜ الٍرٕ التال٘ :
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تسررررٕٖس أٌظىررررٛ ٔإجررررساٞا  العىررررن   3

 بػكن وطتىس.

 وستفب   1 7306% 0093 3068

اتفررا  أٌظىررٛ ٔإجررساٞا  العىررن وررب    5

٠ررررٛ قرررردزا  ٔوّررررازا  أعضرررراٞ ِٗ  

 التدزٖظ.

 وتٕض  2 7108% 1000 3059

خضرررٕا أٌظىرررٛ ٔإجرررساٞا  العىرررن    2

 لمىساجعٛ الدٔزٖٛ.

 وتٕض  3 7106% 1000 3058

ٔضرررٕن التعمٗىرررا  املتعمقرررٛ بسبٗعرررٛ  4

 املّاً ٔكٗفٗٛ إلاشِا.

 وتٕض  4 7104% 1003 3057

وسٌٔٛ األٌظىٛ ٔاإلجساٞا  مبا ٖطى   6

 بتحسٖ  أضالٗ  جدٖدٚ يف العىن.

 وتٕض  5 6806% 1016 3043

ٔجررٕد ٔيررف ٔرٗفرر٘ ورردد األدٔاز   1

ٔالٕاجبررررا  ٔاملطررررؤٔلٗا  بػرررركن  

 ٔاض .

 وتٕض  6 6802% 1020 3041

 وتٕض   %7100 0086 3.55 الدزجٛ الكمٗٛ عمٜ وطتٕٝ البعد  

 دزجا  5* املتٕض  اؿطاب٘ وَ    

ُا املتٕضسا  اؿطابٗٛ لدزجٛ تٕافس خصراٟص املٍرا     ٖتض  وَ اؾدٔه الطاب  أ

التٍظٗىرر٘ الررداعي لضررىاُ اؾررٕدٚ يف بعررد الطٗاضررا  ٔاإلجررساٞا  قررد تسأذررت برر       
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%( ٔقرررد ذررراش  6802-%7306( ٔتسأذررت أٔشاٌّرررا الٍطررربٗٛ بررر  ) 3068-3041)

ٔاذدٚ فق  وَ اـصاٟص املستبسٛ بّرا البعد عمٜ دزجرٛ ترٕافس وستفعرٛ ، ٔجراٞ ترٕافس      

تٕضرسٛ . كىرا ٖترب  ورَ اؾردٔه أُ أكثرس       اـصاٟص األخسٝ ٔعددِا مخرظ بدزجرٛ و  

خصاٟص املٍا  التٍظٗى٘ املستبسٛ بالطٗاضا  ٔاإلجساٞا  تٕافسًا ورَ ٔجّرٛ ٌظرس أفرساد     

تفرا   ، ا تسٕٖس أٌظىٛ ٔإجساٞا  العىن بػكن وطتىسعٍٗٛ الدزاضٛ ِ٘ عمٜ التٕال٘ : 

ظىرٛ  خضرٕا أٌ ،  أٌظىٛ ٔإجساٞا  العىن وب قدزا  ٔوّازا  أعضراٞ ٠ِٗرٛ التردزٖظ   

، أوا أقن خصاٟص املٍا  التٍظٗىر٘ ترٕافسًا يف ِررا     ٔإجساٞا  العىن لمىساجعٛ الدٔزٖٛ

ٔجرٕد ٔيرف ٔرٗفر٘ وردد األدٔاز ٔالٕاجبرا  ٔاملطرؤٔلٗا  بػركن        البعد فكاٌرت :  

ُا   ٔاضرر  ، ٔالرر  جرراٞ  يف املستبررٛ األخرراٚ يف ِرررا البعررد ، كىررا ٖظّررس وررَ اؾرردٔه أ

%( ممرا ٖػرا   7100( ٔبم  ٔشٌْ الٍطيب )3055بعد قد بم  )املتٕض  اؿطاب٘ العاً هلرا ال

ُا خصرراٟص املٍررا  التٍظٗىرر٘ املستبسررٛ بالطٗاضررا         ُا أفررسد عٍٗررٛ الدزاضررٛ ٖررسُٔ أ إىل أ

 ٔاإلجساٞا  تتٕافس بدزجٛ وتٕضسٛ.

 البعد الثالث :)االتصاه( -

الر  تطرّي يف دعري ضرىاُ اؾرٕدٚ       التصراه ا ٌظري  ترٕافس  ودٝ ِرا البعد ٖتٍأه

( اضتحابا  أعضاٞ ٠ِٗرٛ التردزٖظ باؾاوعرٛ ذرٕه     9اوعٛ ، ٖٕٔض  اؾدٔه زقي )باؾ

 ِرا البعد عمٜ الٍرٕ التال٘ :

 

 

 

 

 

 



  السادسالعدد                                 جامعة اجملمعة                     

 

  
 

214 
 هـ0216م/صفر  4102ديسمرب        

 وستفب 1 %8008 1002 4004 تٕرٗف التقٍٗا  اؿدٖثٛ يف االتصاه. 8

تٍٕا أضالٗ  االتصاه بػكن ٖطراعد   2

 عمٜ ضسعٛ إلاش العىن.

 وستفب 2 7308% 1006 3069

ٔجٕد قٍٕا  اتصاه وفتٕذرٛ تطراعد    1

ٜ تررررردف  املعمٕورررررا  يف كرررررن  عمررررر

 -ِابسررٛ  -االػاِررا  )يرراعدٚ  

 أفقٗٛ(.

 وستفب 3 7306% 1007 3068

بررره اؾّررٕد الالشوررٛ لمتريمرر  عمررٜ     5

 وعٕقا  االتصاه.

 وتٕض  4 7208% 1001 3064

ضّٕلٛ االتصراه باملطرتٕٖا  اإلدازٖرٛ     7

 العمٗا.

 وتٕض  5 7106% 1023 3058

قٍرٕا   اتصا  املعمٕوا  املٍقٕلٛ عة  4

 االتصاه بالدقٛ.

 وتٕض  6 7102% 0096 3056

مسرران ٌظرري االتصرراه بررالتعبا عررَ       3

 اآلزاٞ ٔاألفكاز بصساذٛ.

 وتٕض  7 6900% 1013 3045

إوكاٌٗررٛ اؿصررٕه املعمٕوررا  الالشوررٛ   6

 يف الٕقت املٍاض .

 وتٕض  8 6708% 1005 3039

 ٕض وت  %7206 0088 3063 الدزجٛ الكمٗٛ عمٜ وطتٕٝ البعد  

 دزجا  5* املتٕض  اؿطاب٘ وَ     
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ُا املتٕضسا  اؿطابٗٛ لدزجٛ تٕافس خصراٟص املٍرا     ٖتض  وَ اؾدٔه الطاب  أ

( 3039-4004التٍظٗىر٘ الرداعي لضرىاُ اؾرٕدٚ يف بعرد االتصراه قرد تسأذرت بر  )         

%(، ٔقد ذاش  ثرالث ورَ اـصراٟص    6708-%8008ٔتسأذت أٔشاٌّا الٍطبٗٛ  ب )

ّرا البعد عمٜ دزجٛ تٕافس وستفعٛ ، ٔذاش  بقٗٛ اـصاٟص ٔعرددِا مخرظ   املستبسٛ ب

كىا ٖتب  وَ اؾدٔه أُ أكثس خصاٟص املٍا  التٍظٗىر٘ املستبسرٛ   عمٜ دزجٛ وتٕضسٛ ، 

تٕافسًا وَ ٔجّٛ ٌظس أفساد عٍٗٛ الدزاضٛ ِ٘ عمٜ التٕال٘ : تٕرٗف التقٍٗرا    تصاهباال

،  تصاه بػكن ٖطاعد عمٜ ضرسعٛ إلراش العىرن   تٍٕا أضالٗ  اال،  اؿدٖثٛ يف االتصاه

يراعدٚ  "ٔجٕد قٍٕا  اتصاه وفتٕذٛ تطاعد عمٜ تدف  املعمٕورا  يف كرن االػاِرا     

، أوا أقن خصاٟص املٍا  التٍظٗى٘ تٕافسًا يف ِرا البعد فكاٌرت :  " أفقٗٛ -ِابسٛ  -

املستبٛ األخراٚ  ال  جاٞ  يف إوكاٌٗٛ اؿصٕه املعمٕوا  الالشوٛ يف الٕقت املٍاض  ، ٔ

ُا املتٕضرر  ذطرراب٘ العرراً هلرررا البعررد قررد بمرر  يف ِرررا البعررد  ، كىررا ٖظّررس وررَ اؾرردٔه أ

ُا     7206( ٔبمرر  ٔشٌررْ الٍطرريب )  3063) ُا أفررسد عٍٗررٛ الدزاضررٛ ٖررسُٔ أ %( ممررا ٖػررا إىل أ

 خصاٟص املٍا  التٍظٗى٘ املستبسٛ باالتصاه تتٕافس بدزجٛ وتٕضسٛ  .

 لقسازا (البعد السابب :) اؽاذ ا -

اـصاٟص املتعمقٛ باؽاذ القسازا  مبا ٖطّي يف دعي  تٕافس ودٝ ِرا البعد ٖتٍأه

( اضتحابا  أعضاٞ ٠ِٗرٛ التردزٖظ   10ضىاُ اؾٕدٚ باؾاوعٛ ، ٖٕٔض  اؾدٔه زقي )

 باؾاوعٛ ذٕه ِرا البعد عمٜ الٍرٕ التال٘ :
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اتصا  قسازا  الكمٗرٛ بأٌّرا تصر      2

 يف خدوٛ اؾاوعٛ.

 وستفب 1 8308% 0085 4019

ازتكراش عىمٗرا  يررٍب القرساز عمررٜ     1

 الٍظس لمىطتقبن.

 وستفب 2 7802% 0090 3091

اتصرررا  القرررسازا  داخرررن الكمٗرررٛ    6

 باملٕضٕعٗٛ.

 وستفب 3 7500% 1000 3075

عدً تعازض ٔتداخن الصرالذٗا    5

 داخن الكمٗٛ.

 وتٕض  4 7208% 0095 3064

ورررررٍ  أعضررررراٞ ٠ِٗرررررٛ التررررردزٖظ    4

ؽرررررراذ الصررررررالذٗا  الكافٗررررررٛ ال 

 القسازا  املتعمقٛ مبّاوّي.

 وتٕض  5 6706% 1011 3038

إغرررساك أعضررراٞ ٠ِٗرررٛ التررردزٖظ يف  3

 يٍب القسازا .

 وتٕض  6 6608% 1019 3034

 وستفب  %7400 0082 3.70 الدزجٛ الكمٗٛ عمٜ وطتٕٝ البعد  

 .دزجا  5* املتٕض  اؿطاب٘ وَ     

 

ُا املتٕضسا  اؿ طابٗٛ لدزجٛ تٕافس خصراٟص املٍرا    ٖتض  وَ اؾدٔه الطاب  أ

-4019التٍظٗىرر٘ الررداعي لضررىاُ اؾررٕدٚ يف بعررد اؽرراذ القررسازا  قررد تسأذررت برر  )

%( ٔقررد جرراٞ تررٕافس ثررالث    6608-%8308( ٔتسأذررت أٔشاٌّررا الٍطرربٗٛ  برر )   3.34



     العدد السادس                                             جامعة اجملمعة                         

 

  
 

217 
                                         هـ0216م/صفر  4102ديسمرب  

خصاٟص وَ اـصاٟص املستبسٛ بّررا البعرد بدزجرٛ وستفعرٛ ٔثرالث خصراٟص بدزجرٛ        

ُا كىررا ٖتررب وتٕضررسٛ ،  ؽرراذ أكثررس خصرراٟص املٍررا  التٍظٗىرر٘ املستبسررٛ با وررَ اؾرردٔه أ

اتصرا  قرسازا    تٕافسًا وَ ٔجّٛ ٌظس أفساد عٍٗٛ الدزاضٛ ِ٘ عمٜ الترٕال٘ :   القسازا 

ازتكرراش عىمٗررا  يررٍب القررساز عمررٜ الٍظررس      الكمٗررٛ بأٌاّررا تصرر  يف خدوررٛ اؾاوعررٛ ،   

أوررا أقررن خصرراٟص املٍررا  ،  اتصررا  القررسازا  داخررن الكمٗررٛ باملٕضررٕعٗٛ،  لمىطررتقبن

التٍظٗىررر٘ ترررٕافسًا يف ِررررا البعرررد فكاٌرررت : إغرررساك أعضررراٞ ٠ِٗرررٛ التررردزٖظ يف يرررٍب  

َ  القسازا ، ال  جراٞ  يف املستبرٛ األخراٚ    ُا      ِررا البعرد   ور ، كىرا ٖظّرس ورَ اؾردٔه أ

( ممرا ٖػرا   %7400( ٔبم  ٔشٌرْ الٍطريب )  3070املتٕض  ذطاب٘ العاً هلرا البعد قد بم  )

ُا ُا خصراٟص املٍرا  التٍظٗىر٘ املستبسرٛ باالتصراه تترٕافس        إىل أ أفسد عٍٗٛ الدزاضٛ ٖسُٔ أ

 .بدزجٛ وستفعٛ 

 البعد اـاوظ :)اؿٕافص ٔاملكافآ ( -

اؿٕافص ٔاملكافآ  ال  تطرّي يف دعري ضرىاُ     ٌظي تٕافس ودٝ ِرا البعد ٖتٍأه

ٛ  11اؾررٕدٚ باؾاوعررٛ ، ٖٕٔضرر  اؾرردٔه زقرري )    الترردزٖظ  ( اضررتحابا  أعضرراٞ ٠ِٗرر

 باؾاوعٛ ذٕه ِرا البعد عمٜ الٍرٕ التال٘ :
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اؿررررس  عمررررٜ تكررررسٖي املتىٗررررصَٖ     6

 ٔاإلغادٚ بَلاشاتّي.

 وتٕض  1 6904% 1017 3047

إتاذٛ الفس  ألعضاٞ ٠ِٗٛ التردزٖظ   4

لترقٗرررررررر  اإللرررررررراشا  العمىٗررررررررٛ 

 ابتكازا (. –وؤلفا  –)دزاضا 

 وتٕض  2 6606% 1022 3033

املكافرآ   اؿس  عمٜ أُ ٖكُٕ وٍ   5

 وقدً عمٜ تسبٗ  اؾصاٞا .

 وتٕض  3 6604% 1012 3032

ٔضٕن املعاٖا ال  تقًٕ عمّٗرا ٌظري    1

 اؿٕافص ٔاملكافآ  يف الكمٗٛ.

 وتٕض  4 6402% 1017 3021

ازتبا  االوتٗراشا  الٕرٗفٗرٛ مبطرتٕٝ     3

إٌتاجٗٛ أعضاٞ ٠ِٗٛ التدزٖظ ٔجرٕدٚ  

 أداّٟي.

 وتٕض  5 6306% 1017 3018

ض  املكافآ  املقدوٛ ألعضاٞ ٠ِٗٛ تٍا 2

 التدزٖظ وب اؾّٕد املبرٔلٛ.

 وتٕض  6 6108% 1015 3009

 وتٕض   %6502 0095 3026 الدزجٛ الكمٗٛ عمٜ وطتٕٝ البعد  

 .دزجا  5* املتٕض  اؿطاب٘ وَ       
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ُا املتٕضسا  اؿطابٗٛ لدزجٛ تٕافس خصراٟص املٍرا     ٖتض  وَ اؾدٔه الطاب  أ

-3047٘ الداعي لضىاُ اؾٕدٚ يف بعد اؿٕافص ٔاملكافرآ  قرد تسأذرت بر  )    التٍظٗى

%( ٔقررد جرراٞ تررٕافس عٗررب    6108-%6904( ٔتسأذررت أٔشاٌّررا الٍطرربٗٛ  برر )   3009

ُا   اـصرراٟص املستبسررٛ بّرررا البعررد بدزجررٛ وتٕضررسٛ ،     أكثررس  كىررا ٖتررب  وررَ اؾرردٔه أ

تٕافسًا ورَ ٔجّرٛ ٌظرس أفرساد عٍٗرٛ       ؿٕافص ٔاملكافآ خصاٟص املٍا  التٍظٗى٘ املستبسٛ با

إتاذرٛ  ، الدزاضٛ ِ٘ عمٜ التٕال٘ : اؿس  عمٜ تكسٖي املتىٗصَٖ ٔاإلغادٚ بَلاشاتّي 

 –وؤلفررا  –الفررس  ألعضرراٞ ٠ِٗررٛ الترردزٖظ لترقٗرر  اإللرراشا  العمىٗررٛ )دزاضررا     

، أوا أقن  اؿس  عمٜ أُ ٖكُٕ وٍ  املكافآ  وقدً عمٜ تسبٗ  اؾصاٞا  ،ابتكازا (

تٍاضرر  املكافررآ  املقدوررٛ   اٟص املٍررا  التٍظٗىرر٘ تررٕافسًا يف ِرررا البعررد فكاٌررت :   خصرر

  ٛ َ الر  جراٞ  يف املستبرٛ األخراٚ     ٔ،  ألعضاٞ ٠ِٗٛ التدزٖظ وب اؾّرٕد املبرٔلر ِررا   ور

ُا املتٕضر  اؿطراب٘ العراً هلررا البعرد قرد بمر  )          البعد ( 3026، كىا ٖظّس ورَ اؾردٔه أ

ُا خصرراٟص %( ممرر 6502ٔبمرر  ٔشٌررْ الٍطرريب ) ُا أفررسد عٍٗررٛ الدزاضررٛ ٖررسُٔ أ ا ٖػررا إىل أ

 املٍا  التٍظٗى٘ املستبسٛ باؽاذ القسازا  تتٕافس بدزجٛ وتٕضسٛ .

 البعد الطادع :)العالقا  اإلٌطاٌٗٛ( -

الرر  تطررّي يف دعرري ضررىاُ  تررٕافس العالقررا  اإلٌطرراٌٗٛ ورردٝ ِرررا البعررد ٖتٍررأه

اضررتحابا  أعضرراٞ ٠ِٗررٛ الترردزٖظ     (12اؾررٕدٚ باؾاوعررٛ ، ٖٕٔضرر  اؾرردٔه زقرري )   

 باؾاوعٛ ذٕه ِرا البعد عمٜ الٍرٕ التال٘ :
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ضررٗادٚ زٔن التعررأُ ٔاملػررازكٛ برر      3

 أعضاٞ ٠ِٗٛ التدزٖظ يف الكمٗٛ.

 وستفب 1 8002% 0094 4001

ضرررٗادٚ جرررٕ األخرررٕٚ ٔالصرررداقٛ بررر   2

 أعضاٞ ٠ِٗٛ التدزٖظ يف الكمٗٛ.

 وستفب 2 8000% 0098 4000

عضاٞ ٠ِٗٛ التردزٖظ  ضٗادٚ الثقٛ ب  أ 1

 يف الكمٗٛ.

 وستفب 3 7706% 1006 3088

التعرررأُ بررر  الٕذررردا  ٔاألقطررراً     6

 داخن الكمٗٛ.

 وستفب 4 7404% 0096 3072

اؿرررس  عمرررٜ التػرررأز يف القضررراٖا   5

 املتصمٛ بالعىن.

 وستفب 5 7306% 1005 3068

 وتٕض  6 %7006 1010 3053 إلاش وعظي األعىاه بػكن عاع٘. 7

الِتىررررراً باألٌػرررررسٛ االجتىاعٗرررررٛ  ا 4

المقراٞا  غرا    –اـازجٗٛ )السذال  

 السمسٗٛ(.

 وتٕض  7 6004% 1033 3002

 وستفب  %7308 0086 3.69 الدزجٛ الكمٗٛ عمٜ وطتٕٝ البعد  

 .دزجا  5* املتٕض  اؿطاب٘ وَ 
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ُا املتٕضسا  اؿطابٗٛ لدزجٛ تٕافس خصراٟص املٍرا     ٖتض  وَ اؾدٔه الطاب  أ

-4001تٍظٗى٘ الداعي لضىاُ اؾٕدٚ يف بعد العالقا  اإلٌطاٌٗٛ قد تسأذرت بر  )  ال

%( ٔقررد ذرراش  مخررظ وررَ  6004-%8002( ٔتسأذررت أٔشاٌّررا الٍطرربٗٛ  برر ) 3002

اـصرراٟص املستبسررٛ بّرررا البعررد عمررٜ دزجررٛ تررٕافس وستفعررٛ ، ٔذرراش  بقٗررٛ اـصرراٟص  

ُاكىا ٖترب  ورَ اؾر   ،  ٔعددِا اثٍت  عمٜ دزجٛ وتٕضسٛ  أكثرس خصراٟص املٍرا      دٔه أ

تٕافسًا وَ ٔجّٛ ٌظس أفساد عٍٗٛ الدزاضٛ ِ٘ عمٜ  عالقا  اإلٌطاٌٗٛالتٍظٗى٘ املستبسٛ بال

ٛ      التٕال٘ ضرٗادٚ  ،  : ضٗادٚ زٔن التعأُ ٔاملػازكٛ بر  أعضراٞ ٠ِٗرٛ التردزٖظ يف الكمٗر

ب  أعضاٞ ٠ِٗٛ ضٗادٚ الثقٛ  ،جٕ األخٕٚ ٔالصداقٛ ب  أعضاٞ ٠ِٗٛ التدزٖظ يف الكمٗٛ 

أوا أقن خصاٟص املٍرا  التٍظٗىر٘ ترٕافسًا يف ِررا البعرد فكاٌرت :         ، التدزٖظ يف الكمٗٛ

الر   ٔ،  المقاٞا  غا السمسٗرٛ(  –االِتىاً باألٌػسٛ االجتىاعٗٛ اـازجٗٛ )السذال  

ُا املتٕضر  اؿطراب٘        ِررا البعرد   وَجاٞ  يف املستبٛ األخاٚ  ، كىرا ٖظّرس ورَ اؾردٔه أ

ُا أفرسد عٍٗرٛ     7308( ٔبم  ٔشٌْ الٍطيب )3069ً هلرا البعد قد بم  )العا %( ممرا ٖػرا إىل أ

ُا خصرراٟص املٍررا  التٍظٗىرر٘ املستبسررٛ باؽرراذ القررسازا  تتررٕافس بدزجررٛ    الدزاضررٛ ٖررسُٔ أ

 وستفعٛ .

 البعد الطابب :)التٍىٗٛ املٍّٗٛ( -

ٛ التردزٖظ مبرا ٖطرّي    االِتىاً بالتٍىٗٛ املٍّٗٛ ألعضاٞ ٠ِٗ ودٝ ِرا البعد ٖتٍأه

( اضرتحابا  أعضراٞ ٠ِٗرٛ    13يف دعي ضىاُ اؾٕدٚ باؾاوعٛ ، ٖٕٔض  اؾدٔه زقري ) 

 التدزٖظ باؾاوعٛ ذٕه ِرا البعد عمٜ الٍرٕ التال٘ :
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تسٕٖس وّازا  ٔقدزا  أعضراٞ ٠ِٗرٛ    5

الترردزٖظ يف إطرراز وتسمبررا  ضررىاُ    

 اؾٕدٚ.

 وستفب 1 7506% 1006 3078

  التػرحٗب عمرٜ املػرازكٛ يف الرردٔزا    2

 ٔالٍدٔا  ٔاملؤمتسا  العمىٗٛ.

 وستفب 2 7306% 1017 3068

دعي وبادزا  االبتكراز ٔاإلبرداا ورَ     4

 قبن أعضاٞ ٠ِٗٛ التدزٖظ.

 وتٕض  3 7104% 1012 3057

ازتبا  بساوخ التسٕٖس املّرين ألعضراٞ    3

 ٠ِٗٛ التدزٖظ باذتٗاجاتّي الفعمٗٛ.

 وتٕض  4 7100% 1010 3055

٠ِٗٛ التردزٖظ   إتاذٛ الفس  ألعضاٞ 1

لالطررالا عمررٜ املطررتحدا  يف فرراه    

 التخصص.

 وتٕض  5 7008% 1015 3054

 وتٕض   %7204 0094 3062 الدزجٛ الكمٗٛ عمٜ وطتٕٝ البعد  

 .دزجا  5* املتٕض  اؿطاب٘ وَ 

 

ُا املتٕضسا  اؿطابٗٛ لدزجٛ تٕافس خصراٟص املٍرا     ٖتض  وَ اؾدٔه الطاب  أ

( 3054-3078اؾٕدٚ يف بعد التٍىٗٛ املٍّٗٛ قد تسأذت ب  )التٍظٗى٘ الداعي لضىاُ 

%( ٔقرد ذراش  اثٍرت  ورَ اـصراٟص      7008-%7506ٔتسأذت أٔشاٌّا الٍطبٗٛ  بر ) 

املستبسٛ بّرا البعد عمٜ دزجٛ تٕافس وستفعٛ ، ٔذاش  بقٗرٛ اـصراٟص ٔعرددِا ثرالث     
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ا  التٍظٗىر٘ املستبسرٛ   كىا ٖتب  وَ اؾدٔه أُ أكثس خصاٟص املٍ عمٜ دزجٛ وتٕضسٛ ،

ٛ با ترٕافسًا وررَ ٔجّرٛ ٌظررس أفرساد عٍٗررٛ الدزاضرٛ ِرر٘ عمرٜ التررٕال٘ : تسررٕٖس       لتٍىٗرٛ املٍّٗرر

التػرحٗب   ،وّازا  ٔقدزا  أعضراٞ ٠ِٗرٛ التردزٖظ يف إطراز وتسمبرا  ضرىاُ اؾرٕدٚ        

 ٛ ، ثري دعري وبرادزا  االبتكراز      عمٜ املػازكٛ يف الدٔزا  ٔالٍدٔا  ٔاملؤمتسا  العمىٗر

ا وَ قبن أعضاٞ ٠ِٗٛ التدزٖظ ، أورا أقرن خصراٟص املٍرا  التٍظٗىر٘ ترٕافسًا يف       ٔاإلبدا

ِرا البعد فكاٌت : إتاذٛ الفس  ألعضاٞ ٠ِٗٛ التدزٖظ لالطالا عمرٜ املطرتحدا  يف   

، كىا ٖظّس ورَ اؾردٔه    ِرا البعد وَفاه التخصص ، ال  جاٞ  يف املستبٛ األخاٚ 

ُا املتٕض  اؿطاب٘ العاً هلرا ال %( ممرا  7204( ٔبمر  ٔشٌرْ الٍطريب )   3062بعد قرد بمر  )  أ

ُا خصاٟص املٍا  التٍظٗى٘ املستبسٛ بالتٍىٗٛ املٍّٗٛ  ُا أفسد عٍٗٛ الدزاضٛ ٖسُٔ أ ٖػا إىل أ

 تتٕافس بدزجٛ وتٕضسٛ .

 

 

 وستفب 1 % 7500 0082 3075 اـصاٟص املتعمقٛ بالقٗادٚ

طٗاضررررررا  اـصرررررراٟص املتعمقررررررٛ بال 

 ٔاإلجساٞا 

3055 
0086 

 وتٕض  6 7100%

 وتٕض  4 % 7206 0088 3063 اـصاٟص املتعمقٛ باالتصاه

 وستفب 2 % 7400 0082 3070 اـصاٟص املتعمقٛ باؽاذ القسازا 

 وتٕض  7 % 6502 0095 3026 اـصاٟص املتعمقٛ باؿٕافص ٔاملكافآ 
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 وستفب 3 % 7308 0086 3069 اـصاٟص املتعمقٛ العالقا  اإلٌطاٌٗٛ

 وتٕض  5 % 7204 0094 3062 اـصاٟص املتعمقٛ بالتٍىٗٛ املٍّٗٛ

 3061 الدزجٛ الكمٗٛ
0073 

72%  

 

 وتٕض 

 .دزجا  5* املتٕض  وَ 

 

ُا تستٗ  أبعاد املٍا  التٍظٗى٘ يف ضٕٞ وطتٕٝ تقدٖس ٖتض  وَ اؾدٔه  الطاب  أ

تعمقٛ بكن بعد يف اؾاوعرٛ جراٞ عمرٜ الٍررٕ     أفساد عٍٗٛ الدزاضٛ ملدٝ تٕافس اـصاٟص امل

 التال٘:

 .(3075، مبتٕض  ) اـصاٟص املتعمقٛ بالقٗادٚ املستبٛ األٔىل : -

 .(3070) مبتٕض ،  اـصاٟص املتعمقٛ باؽاذ القسازا  املستبٛ الثاٌٗٛ : -

 .(3069) مبتٕض ،  اـصاٟص املتعمقٛ العالقا  اإلٌطاٌٗٛاملستبٛ الثالثٛ :  -

 .(3063)مبتٕض  ،  اـصاٟص املتعمقٛ باالتصاهستبٛ السابعٛ : امل -

 .(3062)مبتٕض  ،  اـصاٟص املتعمقٛ بالتٍىٗٛ املٍّٗٛاملستبٛ اـاوطٛ :  -

مبتٕضرر  ،  اـصرراٟص املتعمقررٛ بالطٗاضررا  ٔاإلجررساٞا املستبررٛ الطادضررٛ :  -

(3055). 

  .(3026)مبتٕض  ،  افآ اـصاٟص املتعمقٛ باؿٕافص ٔاملكاملستبٛ الطابعٛ :  -

ٖٔظّس وَ ِرٓ الٍتٗحٛ أُ وطتٕٝ تقدٖس أفرساد عٍٗرٛ الدزاضرٛ ملردٝ ترٕافس املٍرا        

التٍظٗىرر٘ الررداعي لضررىاُ اؾررٕدٚ قررد تررسأن برر  )وستفررب ٔوتٕضرر ( كىررا ٖتضرر  وررَ    
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ُا املتٕضر  اؿطراب٘ العراً    اؾدٔه الطاب   الضرتحابا  أفرساد عٍٗرٛ الدزاضرٛ مرٕ أبعراد       أ

ّري  إىل أٌا ممرا ٖػرا  %( 72)ٔبمر  الرٕشُ الٍطريب    ( 3061بمر  ) قرد   ٗى٘ فتىعٛاملٍا  التٍظ

ُا  ٖررسُٔ الررداعي لضررىاُ اؾررٕدٚ يف اؾاوعررٛ تتررٕافس بدزجررٛ خصرراٟص املٍررا  التٍظٗىرر٘ أ

ُا املٍررا  التٍظٗىرر٘ الطرراٟد يف جاوعررٛ    وتٕضررسٛ ، ٔيف ضررٕٞ ِرررٓ الٍتٗحررٛ ميكررَ القررٕه أ

طتٕٝ تقردٖس املتٕضرسا  عمرٜ وطرتٕٝ كرن      اجملىعٛ داعي لضىاُ اؾٕدٚ ، ذٗث كاُ و

( ، 3بعد ٔعمرٜ وطرتٕٝ األبعراد فتىعرٛ أعمرٜ ورَ وتٕضر  وقٗراع االضرتحابٛ ِٔرٕ )          

أقن وَ املطتٕٝ املتٕقب ، مما ٖؤكد عمرٜ   -وَ ٔجّٛ ٌظس الباذث  -ِٔرا املطتٕٝ 

ضررسٔزٚ تٕجٗررْ اِتىرراً قٗررادا  اؾاوعررٛ مررٕ العٍاٖررٛ باملٍررا  التٍظٗىرر٘ ، ٔالعىررن عمررٜ  

 ٕٖسٓ مبا ٍٖطحي وب أِدا  اؾاوعٛ ٔطىٕذاتّا.تس

ً( ٔدزاضررٛ الٍٕٖقررٛ  2009ِٔرررٓ الٍتٗحررٛ تتفرر  وررب ٌتٗحررٛ دزاضررٛ الريٍبررٕط٘ )    

ً( ذٗررث كػررفت ِرررٓ 2001ً( ٔدزاضررٛ املعػررس)2012ً( ٔدزاضررٛ إبررساِٗي )2011)

ُا املٍا  التٍظٗى٘ الطاٟد يف املٍظىا  الر  طبر  عمّٗرا الدزاضرا  كراُ       الدزاضا  عَ أ

ً( الر  كػرفت عرَ    2011ىمْ وتٕضسًا  ، كىا تتف  وب ٌتٗحٛ دزاضٛ عس ٔأميرَ ) يف ف

  تٕافس املٍا  التٍظٗى٘ اإلهابٗٛ الداعي لألداٞ يف اؾاوعٛ اإلضالوٗٛ.

ً( 2010ٔؽتمف ٌتٗحٛ الدزاضٛ وب الٍتٗحٛ ال  تٕيمت إلّٗا دزاضٛ يمٗرٛ )

ُا املٍررا  غررا   ُا األضرراترٚ ٖررسُٔ أ ٟرري ِررٕ الطرراٟد يف جاوعررٛ بررٕ   املال الرر  تٕيررمت إىل أ

ً( ال  أرّس  أُ املٍرا  الطرميب   2003، كىا ؽتمف وب ٌتٗحٛ دزاضٛ بػاٖسٚ )وسداع

ميثن الصفٛ الريالبٛ يف جاوع  آه البٗت ٔجس  األِمٗٛ ، ٔلعن الطب  يف ذلر  زاجرب   

  إىل اختال  العٍٗٛ ب  الدزاضت  .

ُا أبعاد الق ٗادٚ ، ٔاؽراذ القرسازا  ، ٔالعالقرا     كىا ٖتض  وَ اؾدٔه الطاب  أ

اإلٌطرراٌٗٛ ٔاالتصرراه ، جرراٞ  يف املقدوررٛ وررَ ذٗررث ورردٝ التررٕافس ، ٖٔالذررظ يف ِرررٓ  
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ُا ِرٓ األبعاد ذا  يمٛ بسبٗعٛ القٗادٚ يف اؾاوعٛ ، مما ٖػرا إىل عٍاٖرٛ اؾاوعرٛ     الٍتٗحٛ أ

    ٛ ُا أبعراد التٍىٗر املٍّٗرٛ ، ٔالطٗاضرا     باختٗاز قٗاداتّا ، كىا ٖتض  وَ تستٗر  األبعراد أ

ٔاإلجساٞا  ، ٔاؿٕافص ٔاملكافآ  ، جاٞ  يف املساتر  األخراٚ ، ممرا ٖػرا إىل ذاجرٛ      

    اؾاوعٛ إىل تسٕٖس ٌظىّا ٔلٕاٟرّا مبا ٖطّي يف تاليف جٕاٌ٘ القصٕز يف ِرٓ األبعاد.

 

لمترق  وَ يرٛ ِرا الفسض   اضتخداً اختباز ) ( لمىقازٌٛ ب  وتٕضرسا   

اضتحابا  عٍٗٛ الدزاضٛ ٔف  ٌٕا العٍٗٛ ، ٔذل  لكن بعد ورَ أبعراد الدزاضرٛ ٔلألبعراد     

 ٖتض  وَ اؾدٔه التال٘:     فتىعٛ ، كىا

 

دالرررررٛ عٍرررررد   00000 3059 0066 3092 132 ذكس القٗادٚ

وطرررررررررررتٕٝ 

0001 

 0095 3052 103 أٌثٜ

الطٗاضرررررررررررررررررررررا   

 ٔاإلجساٞا 

دالرررررٛ عٍرررررد   00004 2089 0073 3069 132 ذكس

وطرررررررررررتٕٝ 

0001 

 0097 3036 103 أٌثٜ
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دالرررررٛ عٍرررررد   00000 5063 0070 3090 132 ذكس االتصاه

وطرررررررررررتٕٝ 

0001 

 0095 3027 103 أٌثٜ

دالرررررٛ عٍرررررد   00002 3014 0075 3084 132 ذكس القسازا اؽاذ 

وطرررررررررررتٕٝ 

0001 

 0087 3051 103 أٌثٜ

دالرررررٛ عٍرررررد   00034 2014 0087 3038 132 ذكس اؿٕافص ٔاملكافآ 

وطرررررررررررتٕٝ 

0005 

 1003 3011 103 أٌثٜ

دالرررررٛ عٍرررررد   00000 3060 0074 3086 132 ذكس العالقا  اإلٌطاٌٗٛ

وطرررررررررررتٕٝ 

0001 

 0095 3046 103 أٌثٜ

 غا دالٛ 00710 0037 0087 3060 132 ذكس التٍىٗٛ املٍّٗٛ

 1004 3065 103 أٌثٜ

دالرررررٛ عٍرررررد   00000 3071 0064 3077 132 ذكس الدزجٛ الكمٗٛ 

وطرررررررررررتٕٝ 

0001 

 0080 3041 103 أٌثٜ

 

ٖتض  وَ اؾدٔه الطاب  أُ قٗىرٛ ) ( غرا دالرٛ يف بعرد )التٍىٗرٛ املٍّٗرٛ( ، ممرا        

ػا إىل عدً ٔجٕد فسٔ  ذا  داللٛ إذصاٟٗٛ ب  اضتحابا  عٍٗٛ الدزاضٛ ذٕه ودٝ ٖ

تٕافس املٍا  التٍظٗى٘ الداعي لضىاُ اؾٕدٚ يف ِرا البعد تعٕد الختال  اؾٍظ، ٔلعن 
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الطب  يف ذل  زاجب إىل تطأٙ فس  الٍىٕ املّين ال  تتٗرّا اؾاوعرٛ ألعضراٞ ٠ِٗرٛ    

كىا ٖتض  وَ اؾدٔه الطراب    ي وَ الركٕز أٔ اإلٌاث .التدزٖظ بري  الٍظس عَ كٌّٕ

فأقررررن يف أبعرررراد )القٗررررادٚ، الطٗاضررررا     0005أُ قررررٗي ) ( دالررررٛ عٍررررد وطررررتٕٝ    

ٔاإلجساٞا ، االتصاه، اؽاذ القرسازا ، اؿرٕافص ٔاملكافرآ ، العالقرا  اإلٌطراٌٗٛ(،      

ممررا ٖػررا إىل ٔيف الدزجررٛ الكمٗررٛ ـصرراٟص املٍررا  التٍظٗىرر٘ الررداعي لضررىاُ اؾررٕدٚ،   

ٔجٕد فسٔ  ذا  داللٛ إذصاٟٗٛ ب  اضتحابا  عٍٗٛ الدزاضرٛ ذرٕه وردٝ ترٕافس املٍرا       

التٍظٗى٘ الداعي لضىاُ اؾٕدٚ تعٕد الختال  اؾٍظ ، ٔكاٌرت تمر  الفرسٔ  لصراحل     

ٔالباذرث ٖعرصٔ ِررٓ الٍتٗحرٛ إىل ازتبرا  املٍرا  التٍظٗىر٘ يف اؾاوعرٛ يف أغمر            الركٕز.

 القٗادٚ ال  ٖتٕالِا الركٕز يف الريال  .أبعادٓ باؾٕاٌ  

 ال  كػفت عَ ٔجرٕد  (Davidson,2003)ِٔرٓ الٍتٗحٛ تتف  وب ٌتٗحٛ ٔدزاضٛ 

ٝ    إدزاك ملطتٕٖا  إذصاٟٗٛ داللٛ ذا  فسٔ  اؾرٍظ ، كىرا    ملرتريا  املٍرا  التٍظٗىر٘ تعرص

  ً( يف ٔجرٕد فرسٔ  ذا  2012تتف  ورب الٍتٗحرٛ الر  تٕيرمت إلّٗرا دزاضرٛ إبرساِٗي )       

داللٛ إذصاٟٗٛ يف قأز القٗادٚ ، ٔاالتصاه ، ٔالعالقا  اإلٌطراٌٗٛ ، ٔاؿرٕافص لصراحل    

 البٍ .

ُا الفررسض األٔه لمدزاضررٛ قررد ؼقرر  لٕجررٕد  ٔيف ضررٕٞ الٍتٗحررٛ الطررابقٛ ٖتضرر  أ

فسٔ  ب  اضتحابا  عٍٗٛ الدزاضرٛ ذرٕه وردٝ ترٕافس املٍرا  التٍظٗىر٘ الرداعي لضرىاُ         

 . اؾٕدٚ تعصٝ ملتريا اؾٍظ
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لمترق  وَ يرٛ ِرا الفسض   ذطرا  ؼمٗرن التبراَٖ األذرادٙ لمىقازٌرٛ بر        

  الستبرٛ العمىٗرٛ ، ٔذلر  لكرن بعرد ورَ أبعراد        وتٕضسا  اضتحابا  عٍٗرٛ الدزاضرٛ ٔفر   

 الدزاضٛ ٔلألبعاد فتىعٛ ، كىا ٖتض  وَ اؾدٔه التال٘ :    

 

بررررررررررررررررررررر   القٗادٚ

 اجملىٕعا 

دالررٛ عٍررد    00007 5010 3034 2 6068

وطررررررتٕٝ 

داخررررررررررررررررن  0001

 اجملىٕعا 

151094 232 0066 

 الطٗاضرررررررررررا 

 ٔاإلجساٞا 

بررررررررررررررررررررر  

 اجملىٕعا 

ٛ عٍررد  دالرر  00002 6039 4049 2 8098

وطررررررتٕٝ 

داخررررررررررررررررن  0001

 اجملىٕعا 

162091 232 0070 

بررررررررررررررررررررر   االتصاه

 اجملىٕعا 

دالررٛ عٍررد    00000 9064 6090 2 13080

وطررررررتٕٝ 

داخررررررررررررررررن  0001

 اجملىٕعا 

166009 232 0072 
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بررررررررررررررررررررر   القسازا  اؽاذ

 اجملىٕعا 

دالررٛ عٍررد    00005 5033 3044 2 6089

وطررررررتٕٝ 

داخررررررررررررررررن  0001

 اجملىٕعا 

149097 232 0065 

 اؿرررررررررررررررررٕافص

 ٔاملكافآ 

بررررررررررررررررررررر  

 اجملىٕعا 

دالررٛ عٍررد    00003 5083 5005 2 10010

وطررررررتٕٝ 

داخررررررررررررررررن  0001

 اجملىٕعا 

201001 232 0087 

 العالقرررررررررررررا 

 اإلٌطاٌٗٛ

بررررررررررررررررررررر  

 اجملىٕعا 

 غا دالٛ 00087 2047 1079 2 3059

داخررررررررررررررررن 

 اجملىٕعا 

168053 232 0073 

بررررررررررررررررررررر   املٍّٗٛ التٍىٗٛ

 اجملىٕعا 

 غا دالٛ 00089 2044 2015 2 4030

داخررررررررررررررررن 

 اجملىٕعا 

204010 232 0088 

بررررررررررررررررررررر    الكمٗٛ الدزجٛ

 اجملىٕعا 

دالررٛ عٍررد    00001 7028 3072 2 7045

وطررررررتٕٝ 

داخررررررررررررررررن  0001

 اجملىٕعا 

118072 232 0051 
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ٖتض  وَ اؾدٔه الطاب  أُ قٗي ) ( غا دالٛ يف بعرد )العالقرا  اإلٌطراٌٗٛ( ،    

ا إىل عدً ٔجٕد فسٔ  ذا  داللٛ إذصاٟٗٛ بر  اضرتحابا  عٍٗرٛ الدزاضرٛ ذرٕه      مما ٖػ

ودٝ تٕافس املٍا  التٍظٗى٘ الداعي لضىاُ اؾرٕدٚ يف ِررا البعرد تعرٕد الخرتال  زتربّي       

العمىٗٛ  ، ٔالباذث ٖعصٔ ذل  إىل ازتبا  وطتٕٝ تقدٖس ِرا البعرد باؾاٌر  الػخصر٘    

ُا قرٗي ) ( غرا دالرٛ يف      كىا  أكثس وَ جاٌ  الستبٛ العمىٗٛ. ٖتض  وَ اؾردٔه الطراب  أ

بعد )التٍىٗٛ املٍّٗٛ( ، ٔقد ٖسجب الطب  يف ذل  إىل ذس  اؾاوعٛ عمرٜ ترٕفا فرس     

الٍىررٕ املّررين ؾىٗررب أعضرراٞ ٠ِٗررٛ الترردزٖظ بريرر  الٍظررس عررَ زترربّي العمىٗررٛ ، ِٔرررٓ   

ٔ  2012الٍتٗحٛ تتف  وب وا تٕيمت إلْٗ ٔدزاضٛ  إبساِٗي ) جرٕد فرسٔ  يف   ً( ورَ عردً 

اضتحابا  عٍٗٛ الدزاضٛ مٕ العالقا  اإلٌطاٌٗٛ باختال  الستبٛ العمىٗٛ ، ٔؽتمرف ورب   

ِرر( الر  كػرفت عرَ ٔجرٕد فرسٔ  يف بعرد العالقرا          1430ٌتٗحٛ دزاضرٛ العصرٗى٘ )  

 اإلٌطاٌٗٛ ٔبعد تٍىٗٛ املٕازد البػسٖٛ .

د: )القٗرادٚ،  يف أبعا 0001كىا ٖتض  وَ اؾدٔه أُ قٗي ) ( دالٛ عٍد وطتٕٝ 

الطٗاضا  ٔاإلجساٞا ، االتصاه، اؽاذ القسازا ، اؿٕافص ٔاملكافآ (، ٔيف الدزجرٛ  

الكمٗٛ ـصاٟص املٍا  التٍظٗى٘ الداعي لضىاُ اؾٕدٚ، مما ٖػا إىل ٔجٕد فرسٔ  ذا   

داللٛ إذصاٟٗٛ ب  اضتحابا  عٍٗٛ الدزاضرٛ ذرٕه وردٝ ترٕافس املٍرا  التٍظٗىر٘ الرداعي        

ٔباضررتخداً اختبرراز  ٚ يف تمرر  األبعرراد، تعررٕد الخررتال  زترربّي العمىٗررٛ .لضررىاُ اؾررٕد

 غٗفْٗ لمكػف عَ وصدز تم  الفسٔ  ، كىا يف اؾدٔه التال٘:
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أضررررتاذ وػررررازك  القٗادٚ

 فأعمٜ

3092     

 أضتاذ وطاعد *   3087 أضتاذ وطاعد

     3054 قاضس

الطٗاضرررررررررا  

 ٔاإلجساٞا 

أضررررتاذ وػررررازك 

 فأعمٜ

أضررتاذ وػررازك   *   3076

 فأعمٜ

 أضتاذ وطاعد *   3069 أضتاذ وطاعد

     3031 قاضس

أضررررتاذ وػررررازك  االتصاه

 فأعمٜ

أضررتاذ وػررازك   *   3083

 فأعمٜ

 أضتاذ وطاعد *   3082 أضتاذ وطاعد

     3033 قاضس

أضررررتاذ وػررررازك  اؽاذ القسازا 

 فأعمٜ

أضررتاذ وػررازك   *   3093

 فأعمٜ

 أضتاذ وطاعد *   3081 أضتاذ وطاعد

     3049 اضسق

اؿرررررررررررررررٕافص 

 ٔاملكافآ 

أضررررتاذ وػررررازك 

 فأعمٜ

أضررتاذ وػررازك   *   3063

 فأعمٜ
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 أضتاذ وطاعد *   3037 أضتاذ وطاعد

     3003 قاضس

أضررررتاذ وػررررازك  الدزجٛ الكمٗٛ

 فأعمٜ

أضررتاذ وػررازك   *   3084

 فأعمٜ

 أضتاذ وطاعد *   3073 أضتاذ وطاعد

     3040 قاضس

 . 0.05ٔ  دالٛ عٍد وطتٕٝ * تعين ٔجٕد فس

 

ُا الفسٔ  يف اضتحابا  أفساد عٍٗٛ الدزاضٛ مٕ ودٝ  ٖتض  وَ اؾدٔه الطاب  أ

تٕافس خصاٟص املٍا  التٍظٗى٘ الداعي لضىاُ اؾٕدٚ يف أبعاد : القٗرادٚ ، ٔالطٗاضرا    

ٔاإلجساٞا ، ٔاالتصاه، ٔاؽاذ القسازا ، ٔاؿٕافص ٔاملكافآ  ، ٔيف الدزجرٛ الكمٗرٛ   

ألبعاد فتىعٛ ، ٔال  تعٕد الختال  زتبّي العمىٗٛ قد جاٞ  لصاحل أيررا  الستبرٛ   ل

ُا أيرا  الستبرٛ العمىٗرٛ األعمرٜ ميتمكرُٕ      العمىٗٛ األعمٜ ، ٔالباذث ٖعصٔ ذل  إىل أ

وَ املعسفٛ وا هعمّي أكثس دزاٖٛ يف فاه تقردٖس وردٝ وطراِىٛ املٍرا  التٍظٗىر٘ يف دعري       

اوعٛ ، كىا أٌّي ميتمكُٕ وَ الفس  عكري زتربّي العمىٗرٛ ورا     ٌظي ضىاُ اؾٕدٚ يف اؾ

ٖطّي يف تطّٗن عىمٗرٛ االتصراه ٔاملػرازكٛ يف اؽراذ القرسازا  ٔاؿصرٕه عمرٜ ذرٕافص         

  ٔوكافآ  أكة وَ غاِي .

ِرر(  1430ٔتتف  ِرٓ الٍتٗحٛ وب الٍتٗحٛ ال  تٕيرمت إلّٗرا دزاضرٛ العصرٗى٘)    

ًٟٗا بر  اضرتحابا  عٍٗرٛ الدزاضرٛ يف أبعراد :      ذٗث أغاز   إىل ٔجٕد فسٔ  دالٛ إذصرا 



  السادسالعدد                                 جامعة اجملمعة                     

 

  
 

234 
 هـ0216م/صفر  4102ديسمرب        

القٗادٚ، ٔاالتصاه ، ٔاؿرٕافص تعرٕد الخرتال  زتربّي العمىٗرٛ لصراحل أيررا  الستبرٛ         

ً( ال  كػفت عَ ٔجرٕد فرسٔ  يف   2001األعمٜ، كىا تتف  وب ٌتٗحٛ دزاضٛ املعػس)

لٍتٗحرٛ ورب   تقدٖس املٍا  التٍظٗى٘ لصاحل أيرا  املؤِرن األعمرٜ ، بٍٗىرا ؽتمرف ِررٓ ا     

ً( ال  أغراز  إىل عردً ٔجرٕد فرسٔ  دالرٛ إذصراًٟٗا بر         2011ٌتٗحٛ دزاضٛ الٍٕٖقٛ )

 اضتحابا  عٍٗٛ الدزاضٛ يف الدزجٛ الكمٗٛ لمىٍا  التٍظٗى٘ تعٕد لمستبٛ العمىٗٛ .

ُا الفرسض الثرراٌ٘ لمدزاضرٛ قررد ؼقر  لٕجررٕد       ٔيف ضرٕٞ الٍتٗحررٛ الطرابقٛ ٖتضرر  أ

زاضرٛ ذرٕه وردٝ ترٕافس املٍرا  التٍظٗىر٘ الرداعي لضرىاُ         فسٔ  ب  اضتحابا  عٍٗٛ الد

 اؾٕدٚ تعصٝ ملتريا الستبٛ العمىٗٛ .

 

ترق  وَ يرٛ ِرا الفسض   ذطرا  ؼمٗرن التبراَٖ األذرادٙ لمىقازٌرٛ بر        لم

وتٕضسا  اضتحابا  عٍٗٛ الدزاضٛ ٔف  الدٔزا  التدزٖبٗٛ ، ٔذل  لكن بعد وَ أبعاد 

 الدزاضٛ ٔلألبعاد فتىعٛ ، كىا ٖتض  وَ اؾدٔه التال٘:    
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برررررررررررررررررر   القٗادٚ

 اجملىٕعا 

دالررٛ عٍررد  00005 5035 3050 2 7000

وطرررررتٕٝ 

داخرررررررررررررن  0001

 اجملىٕعا 

151062 232 0065 

الطٗاضرررررررررررررررا  

 ٔاإلجساٞا 

برررررررررررررررررر  

 اجملىٕعا 

دالررٛ عٍررد  00003 5097 4021 2 8042

وطرررررتٕٝ 

داخرررررررررررررن  0001

 اجملىٕعا 

163047 232 0071 

برررررررررررررررررر   االتصاه

 اجملىٕعا 

دالررٛ عٍررد  00018 4006 3004 2 6008

وطرررررتٕٝ 

داخرررررررررررررن  0005

 ىٕعا اجمل

173080 232 0075 

برررررررررررررررررر   اؽاذ القسازا 

 اجملىٕعا 

دالررٛ عٍررد  00011 4060 2099 2 5098

وطرررررتٕٝ 

داخرررررررررررررن  0001

 اجملىٕعا 

150088 232 0065 

برررررررررررررررررر   اؿٕافص ٔاملكافآ 

 اجملىٕعا 

دالررٛ عٍررد  00009 4083 4022 2 8044

وطرررررتٕٝ 

داخرررررررررررررن  0001

 اجملىٕعا 

202068 232 0087 
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  العالقرررررررررررررررررا

 اإلٌطاٌٗٛ

برررررررررررررررررر  

 اجملىٕعا 

 غا دالٛ 00522 0065 0048 2 0096

داخرررررررررررررن 

 اجملىٕعا 

171016 232 0074 

برررررررررررررررررر   التٍىٗٛ املٍّٗٛ

 اجملىٕعا 

دالررٛ عٍررد  00003 6008 5019 2 10037

وطرررررتٕٝ 

داخرررررررررررررن  0001

 اجملىٕعا 

198002 232 0085 

برررررررررررررررررر   الدزجٛ الكمٗٛ

 اجملىٕعا 

دالررٛ عٍررد  00009 4082 2052 2 5003

وطرررررتٕٝ 

داخرررررررررررررن  0001

 اجملىٕعا 

121014 232 0052 

 

ُا قٗىٛ ) ( غا دالٛ يف بعد )العالقرا  اإلٌطراٌٗٛ(،    ٖتض  وَ اؾدٔه الطاب  أ

مما ٖػا إىل عدً ٔجٕد فسٔ  ذا  داللٛ إذصاٟٗٛ بر  اضرتحابا  عٍٗرٛ الدزاضرٛ ذرٕه      

ِررا البعرد، تعرٕد الخرتال  عردد      ودٝ تٕافس املٍا  التٍظٗى٘ الداعي لضىاُ اؾٕدٚ يف 

ٚ  فاه يفال  ذصمٕا عمّٗا  التدزٖبٗٛالدٔزا   كىرا ٖتضر  ورَ اؾردٔه أُ قرٗي       .اؾرٕد

فأقرررن يف أبعررراد )القٗرررادٚ، الطٗاضرررا  ٔاإلجرررساٞا ،  0.05) ( دالرررٛ عٍرررد وطرررتٕٝ 

االتصراه، اؽراذ القرسازا ، اؿرٕافص ٔاملكافرآ ، التٍىٗرٛ املٍّٗرٛ(، ٔيف الدزجرٛ الكمٗررٛ         

صاٟص املٍا  التٍظٗى٘ الداعي لضىاُ اؾٕدٚ ، مما ٖػا إىل ٔجٕد فسٔ  ذا  داللرٛ  ـ
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إذصاٟٗٛ ب  اضتحابا  عٍٗٛ الدزاضٛ ذٕه ودٝ تٕافس املٍا  التٍظٗىر٘ الرداعي لضرىاُ    

ٚ  فاه يفال  ذصمٕا عمّٗا  التدزٖبٗٛاؾٕدٚ تعٕد الختال  عدد الدٔزا   ٔقرد   .اؾرٕد

 لمكػف عَ وصدز تم  الفسٔ  ، كىا يف اؾدٔه التال٘ :  اضتخداً اختباز غٗفْٗ 

 

   

     3061 ال تٕجد القٗادٚ

 3أقن وَ 

 دٔزا 

3057     

دٔزا   3

 فأكثس

دٔزا   3  *  3093

 فأكثس

الطٗاضررررررررررررررررررا  

 ٔاإلجساٞا 

     3022 ال تٕجد

 3أقن وَ 

 دٔزا 

3049     

دٔزا   3

 فأكثس

دٔزا   3   * 3072

 فأكثس

     3053 ال تٕجد صاهاالت

 3أقن وَ 

 دٔزا 

3045     

دٔزا   3

 فأكثس

دٔزا   3  *  3080

 فأكثس
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     3055 ال تٕجد اؽاذ القسازا 

 3أقن وَ 

 دٔزا 

3055     

دٔزا   3

 فأكثس

دٔزا   3  *  3087

 فأكثس

     2089 ال تٕجد اؿٕافص ٔاملكافآ 

 3أقن وَ 

 دٔزا 

3031     

دٔزا   3

 فأكثس

دٔزا   3   * 3039

 فأكثس

     3021 ال تٕجد التٍىٗٛ املٍّٗٛ

 3أقن وَ 

 دٔزا 

 3أقن وَ    * 3066

 دٔزا 

دٔزا   3

 فأكثس

دٔزا   3   * 3077

 فأكثس

     3041 ال تٕجد الدزجٛ الكمٗٛ

 3أقن وَ 

 دٔزا 

3053     

دٔزا   3

 فأكثس

دٔزا   3   * 3076

 فأكثس

 . 0.05  دالٛ عٍد وطتٕٝ * تعين ٔجٕد فسٔ
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ُا الفسٔ  يف اضتحابا  أفساد عٍٗٛ الدزاضٛ مٕ ودٝ  ٖتض  وَ اؾدٔه الطاب  أ

تٕافس خصاٟص املٍا  التٍظٗى٘ الداعي لضىاُ اؾرٕدٚ يف أبعراد )القٗرادٚ ، ٔالطٗاضرا      

ٔاإلجساٞا ، ٔاالتصراه، ٔاؽراذ القرسازا ، ٔاؿرٕافص ٔاملكافرآ  ، ٔالتٍىٗرٛ املٍّٗرٛ(        

الدزجٛ الكمٗٛ لألبعاد فتىعٛ ، ٔال  تعٕد الختالفّي يف عدد الردٔزا  التدزٖبٗرٛ   ٔيف 

قد جاٞ  لصاحل اؿايم  عمٜ دٔزا  تدزٖبٗٛ أكثس ، ٔالباذث ٖعصٔ ِرٓ الٍتٗحرٛ إىل  

املعاز  ٔاملّازا  ال  اكتطبّا أعضاٞ ٠ِٗٛ التردزٖظ اؿايرمُٕ عمرٜ دٔزا  تدزٖبٗرٛ     

أيرربرٕا أكثررس قرردزٚ عمررٜ تقرردٖس ورردٝ وطرراِىٛ املٍررا     أكثررس يف فرراه اؾررٕدٚ ، ذٗررث 

التٍظٗى٘ يف دعي ضىاُ اؾرٕدٚ ورَ الررَٖ تمقرٕا عرددًا أقرن ورَ الردٔزا  التدزٖبٗرٛ يف          

  فاه اؾٕدٚ .

ُا الفرسض الثالرث لمدزاضرٛ قرد ؼقر  لٕجرٕد          ٔيف ضٕٞ الٍتٗحٛ الطرابقٛ ٖتضر  أ

  التٍظٗىر٘ الرداعي لضرىاُ    فسٔ  ب  اضتحابا  عٍٗٛ الدزاضرٛ ذرٕه وردٝ ترٕافس املٍرا     

 اؾٕدٚ تعصٝ ملتريا الدٔزا  التدزٖبٗٛ يف فاه اؾٕدٚ .

 

ِرا الفسض   ذطرا  ؼمٗرن التبراَٖ األذرادٙ لمىقازٌرٛ بر         لمترق  وَ يرٛ

وتٕضررسا  اضررتحابا  عٍٗررٛ الدزاضررٛ ٔفرر  عرردد ضررٍٕا  اـررةٚ يف التعمررٗي اؾرراوع٘،   

 ٔذل  لكن بعد وَ أبعاد الدزاضٛ ٔلألبعاد فتىعٛ ، كىا ٖتض  وَ اؾدٔه التال٘ :    
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 غا دالٛ 00139 1099 1034 2 2068 ب  اجملىٕعا  القٗادٚ

داخررررررررررررررررررررن 

 اجملىٕعا 

155094 232 0067 

الطٗاضررررررا  

 ٔاإلجساٞا 

 غا دالٛ 00112 2021 1061 2 3021 ب  اجملىٕعا 

داخررررررررررررررررررررن 

 اجملىٕعا 

168067 232 0073 

دالررٛ عٍررد   00012 4052 3037 2 6074 ب  اجملىٕعا  االتصاه

وطرررررتٕٝ 

0001 

داخررررررررررررررررررررن 

 اجملىٕعا 

173015 232 0075 

اؽررررررررررررررررراذ 

 القسازا 

 غا دالٛ 00149 1092 1028 2 2056 ب  اجملىٕعا 

داخررررررررررررررررررررن 

 اجملىٕعا 

154030 232 0067 

اؿررررررررررررٕافص 

 ٔاملكافآ 

دالررٛ عٍررد   00048 3008 2073 2 5046 ب  اجملىٕعا 

وطرررررتٕٝ 

0005 

داخررررررررررررررررررررن 

 اجملىٕعا 

205065 232 0089 

العالقررررررررا  

 اإلٌطاٌٗٛ

 غا دالٛ 00289 1025 0092 2 1083 ب  اجملىٕعا 

داخررررررررررررررررررررن 

 اجملىٕعا 

170029 232 0073 
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 غا دالٛ 00231 1048 1031 2 2062 ب  اجملىٕعا  التٍىٗٛ املٍّٗٛ

داخررررررررررررررررررررن 

 اجملىٕعا 

205078 232 0089 

الدزجرررررررررررٛ  

 الكمٗٛ

 غا دالٛ 00067 2074 1046 2 2091 ب  اجملىٕعا 

داخررررررررررررررررررررن 

 اجملىٕعا 

123026 232 0053 

 

ُا قرٗي ) ( غرا دالرٛ يف أبعراد )القٗرادٚ، الطٗاضرا          ٖتض  وَ اؾدٔه الطراب  أ

ٔاإلجررساٞا ، اؽرراذ القررسازا ، العالقررا  اإلٌطرراٌٗٛ، التٍىٗررٛ املٍّٗررٛ(، ٔيف الدزجررٛ     

الكمٗررٛ ـصرراٟص املٍررا  التٍظٗىرر٘ الررداعي لضررىاُ اؾررٕدٚ ، ممررا ٖػررا إىل عرردً ٔجررٕد  

حابا  عٍٗررٛ الدزاضررٛ ذررٕه ورردٝ تررٕافس املٍررا     فررسٔ  ذا  داللررٛ إذصرراٟٗٛ برر  اضررت   

التٍظٗى٘ الداعي لضىاُ اؾٕدٚ يف تم  األبعاد، تعٕد الختال  عدد ضرٍٕا  خرةتّي   

ً( الرر  2011يف التعمررٗي اؾرراوع٘ ، ِٔرررٓ الٍتٗحررٛ تتفرر  وررب ٌتٗحررٛ دزاضررٛ الٍٕٖقررٛ )   

مرٕ  كػفت عَ عدً ٔجٕد فرسٔ  ذا  داللرٛ إذصراٟٗٛ بر  اضرتحابا  عٍٗرٛ الدزاضرٛ        

املٍا  التٍظٗى٘ يف الطراٟد يف جاوعرٛ السراٟف تعرصٝ ملرتريا اـرةٚ يف التعمرٗي اؾراوع٘ ،         

ً( ال  كػفت عَ عدً ٔجرٕد  2012كىا تتف  ِرٓ الٍتٗحٛ وب ٌتٗحٛ دزاضٛ إبساِٗي )

فررسٔ  ذا  داللررٛ إذصرراٟٗٛ برر  عٍٗررٛ الدزاضررٛ طبقررًا ملررتريا اـررةٚ ، ٔكرررل  دزاضررٛ      

أرّس  أٌاْ جت ٖكَ ملتريا اـةٚ تأثا يف إدزاك عٍٗٛ الدزاضٛ  ِر ( ال 1430العصٗى٘ )

ألبعاد املٍا  التٍظٗى٘ الطراٟد يف جاوعرٛ األوراٚ ٌرٕزٚ ، بٍٗىرا ؽتمرف ِررٓ الٍتٗحرٛ ورب          

ً( ال  كػفت عرَ ٔجرٕد فرسٔ  ذا  داللرٛ إذصراٟٗٛ يف      2008ٌتٗحٛ دزاضٛ السٗ  )
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  التٍظٗىر٘ يف السضرا الرٕرٗف٘ تعرصٝ     آزاٞ عٍٗٛ الدزاضٛ ذٕه دزجرٛ ترأثا عٍايرس املٍرا    

ال  كػفت عرَ   (Davidson,2003)عَ ٌتٗحٛ دزاضٛ  ملتريا ضٍٕا  اـةٚ ، كىا ؽتمف

ٝ    إدزاك ملطرتٕٖا   إذصاٟٗٛ داللٛ ذا  فسٔ  ٔجد  ضرٍٕا   ملرتريا  املٍرا  التٍظٗىر٘ تعرص

ضرٛ  اـدوٛ، ٔلعن الطب  يف ذل  زاجب إىل اخرتال  فراه ِرات  الدزاضرت  عرَ الدزا     

 اؿالٗٛ .

ُا قررٗي ) ( دالررٛ عٍررد وطررتٕٝ      فأقررن يف بعرردٙ   0.05كىررا تررب  وررَ اؾرردٔه أ

)االتصاه ، اؿٕافص ٔاملكافآ ( ، ممرا ٖػرا إىل ٔجرٕد فرسٔ  ذا  داللرٛ إذصراٟٗٛ بر         

اضتحابا  عٍٗٛ الدزاضرٛ ذرٕه وردٝ ترٕافس املٍرا  التٍظٗىر٘ الرداعي لضرىاُ اؾرٕدٚ يف          

عدد ضٍٕا  خرةتّي يف التعمرٗي اؾراوع٘ ، ٔباضرتخداً     تم  األبعاد ، تعٕد الختال  

 اختباز غٗفْٗ لمكػف عَ وصدز تم  الفسٔ  ، كىا يف اؾدٔه التال٘ :

 

   

 5أقرررررررن ورررررررَ   االتصاه

 ضٍٕا 

3044     

إىل أقررررن  5وررررَ 

 ضٍٛ 15وَ 

إىل  5وررررَ    * 3079

أقررررن وررررَ 

 ضٍٛ 15
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     3076 ضٍٛ فأكثس 15

اؿرررررررررررررررررٕافص  

 افآ **ٔاملك

 5أقرررررررن ورررررررَ  

 ضٍٕا 

3009     

إىل أقررررن  5وررررَ 

 ضٍٛ 15وَ 

إىل  5وررررَ    * 3037

أقررررن وررررَ 

 ضٍٛ 15

ضررررررٍٛ  15   * 3044 ضٍٛ فأكثس 15

 فأكثس

   0.05* تعين ٔجٕد فسٔ  دالٛ عٍد وطتٕٝ 

( لمكػف عَ وصدز الفرسٔ  لعردً متكرَ اختبراز غرٗفْٗ      LSD**   اضتخداً اختباز أقن فس  داه )

 .عٍّاوَ الكػف 

 

ُا الفسٔ  يف اضتحابا  أفساد عٍٗٛ الدزاضٛ مٕ ودٝ  ٖتض  وَ اؾدٔه الطاب  أ

تٕافس خصاٟص املٍا  التٍظٗى٘ الداعي لضرىاُ اؾرٕدٚ يف بعردٙ )االتصراه، ٔاؿرٕافص      

ٔاملكافآ ( ٔال  تعٕد الختالفّي يف عدد ضٍٕا  اـةٚ يف التعمٗي اؾاوع٘ قد جراٞ   

ًُ شٖرادٚ عردد ضرٍٕا  خرةتّي يف      لصاحل األكثس خةٚ ، ٔقد ٖسجب الطب  يف ذل  إىل أ

التعمٗي اؾاوع٘  قد أكطبتّي قدزٚ أكة عمٜ التكٗف وب ٌظري االتصراه الطراٟدٚ داخرن     

ُا ضٍٕا  خةتّي قد عصش  وَ فس  ترسقّٗي ٔذصرٕهلي عمرٜ     اؾاوعٛ ، إضافٛ إىل أ

  ذٕافص ٔوكافآ  أفضن وَ الرَٖ ِي أقن خةٚ .
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ُا الفررسض السابررب لمدزاضررٛ جت ٖترقرر  لعرردً  ٔيف ضررٕٞ الٍ تٗحررٛ الطررابقٛ ٖتضرر  أ

ٔجٕد فسٔ  بر  اضرتحابا  عٍٗرٛ الدزاضرٛ ذرٕه وردٝ ترٕافس املٍرا  التٍظٗىر٘ الرداعي           

  لضىاُ اؾٕدٚ تعصٝ ملتريا اـةٚ يف التعمٗي اؾاوع٘ .

 

  اؿصررٕه عمّٗررا وررَ تسبٗرر  أداٚ الدزاضررٛ  بعرد عررسض ٔوٍاقػررٛ البٗاٌررا  الرر  

 املٗداٌٗٛ ميكَ عسض أِي الٍتاٟخ ال  تٕيمت إلّٗا الدزاضٛ عمٜ الٍرٕ التال٘ :

املٍا  التٍظٗى٘ الطاٟد يف جاوعٛ اجملىعرٛ داعري لضرىاُ اؾرٕدٚ ورَ ٔجّرٛ        -1

ٌظررس أعضرراٞ ٠ِٗررٛ الترردزٖظ يف اؾاوعررٛ ، ذٗررث كاٌررت عٗررب املتٕضررسا  أعمررٜ وررَ     

 ( ال  متثن وتٕض  دزجا  وقٗاع االضتحابٛ.3.00)

اذتن بعد القٗادٚ املستبٛ األٔىل ب  أبعاد الدزاضٛ وَ ذٗرث وطرتٕٝ ترٕافس     -2

خصاٟص املٍرا  التٍظٗىر٘ الرداعي لضرىاُ اؾرٕدٚ يف كمٗرا  اؾاوعرٛ مبتٕضر  ذطراب٘          

لعالقررا   ( ٔجرراٞ بعررد ا 3070)مبتٕضرر  ذطرراب٘    اؽرراذ القررسازا   ( تررالٓ بعررد  3075)

يف املستبرٛ السابعرٛ    التصراه ( ثري بعرد ا  3069)مبتٕضر  ذطراب٘   يف املستبرٛ الثالثرٛ    إلٌطاٌٗٛا

ٛ   ٔيف املستبرٛ اـاوطرٛ جراٞ  بعرد     (3063)مبتٕض  ذطاب٘  مبتٕضر  ذطراب٘    التٍىٗرٛ املٍّٗر

( ٔيف 3.55) مبتٕض  ذطاب٘يف املستبٛ الطادضٛ  الطٗاضا  ٔاإلجساٞا ( ثي بعد 3062)

 (. 3026)ٕافص ٔاملكافآ  مبتٕض  ذطاب٘ خاٚ جاٞ بعد اؿاملستبٛ الطابعٛ ٔاأل

تتٕافس خصاٟص املٍا  التٍظٗى٘ الداعي لضرىاُ اؾرٕدٚ يف جاوعرٛ اجملىعرٛ      -3

وَ ٔجّٛ ٌظس أعضاٞ ٠ِٗٛ التردزٖظ باؾاوعرٛ بدزجرٛ وتٕضرسٛ ،مبتٕضر  ذطراب٘ بمر         

 .%(72)ٔٔشُ ٌطيب بم  ( 3061)
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ٍررا  التٍظٗىرر٘ الررداعي لضررىاُ ( وررَ خصراٟص امل 19جراٞ وطررتٕٝ تررٕافس)  -4

 اؾٕدٚ بكمٗا  اؾاوعٛ وستفعًا ذط  دزجٛ تقدٖس أفساد عٍٗٛ الدزاضٛ هلا.

( وررَ خصراٟص املٍررا  التٍظٗىرر٘ الررداعي لضررىاُ  28جراٞ وطررتٕٝ تررٕافس)  -5

 اؾٕدٚ بكمٗا  اؾاوعٛ وتٕضسًا ذط  دزجٛ تقدٖس أفساد عٍٗٛ الدزاضٛ هلا.

ٝ  ابا  عٍٗٛ الدزاضرٛ ذرٕه  فٗىا ٖتعم  بالفسٔ  ب  اضتح -6  املٍرا   ترٕافس  ورد

 اؾٕدٚ تبعًا ملتريااتّا أرّس  ٌتاٟخ الدزاضٛ : لضىاُ الداعي التٍظٗى٘

ٛ  اضتحابا  ذا  داللٛ إذصاٟٗٛ ب  فسٔ  ٔجٕد - ٛ  عٍٗر ٝ  ذرٕه  الدزاضر  ورد

 .تعصٝ ملتريا اؾٍظ لصاحل الركٕز اؾٕدٚ لضىاُ الداعي التٍظٗى٘ املٍا  تٕافس

ٛ  اضتحابا  ذا  داللٛ إذصاٟٗٛ ب  فسٔ  ٔجٕد - ٛ  عٍٗر ٝ  ذرٕه  الدزاضر  ورد

تعصٝ ملتريا الستبٛ العمىٗرٛ لصراحل أيررا      اؾٕدٚ لضىاُ الداعي التٍظٗى٘ املٍا  تٕافس

 .الستبٛ العمىٗٛ األعمٜ

ٛ  اضتحابا  ذا  داللٛ إذصاٟٗٛ ب  فسٔ  ٔجٕد - ٛ  عٍٗر ٝ  ذرٕه  الدزاضر  ورد

٘  املٍا  تٕافس ُ  الرداعي  التٍظٗىر ٚ  لضرىا ٝ  اؾرٕد الردٔزا  التدزٖبٗرٛ يف فراه     ملرتريا  تعرص

 لصاحل اؿايم  عمٜ دٔزا  تدزٖبٗٛ أكثس. اؾٕدٚ

ٛ  اضرتحابا   عدً ٔجٕد فسٔ  ذا  داللٛ إذصاٟٗٛ بر   - ٛ  عٍٗر  ذرٕه  الدزاضر

 .تريا اـةٚ يف التعمٗي اؾاوع٘مل تعصٝ اؾٕدٚ لضىاُ الداعي التٍظٗى٘ املٍا  تٕافس ودٝ

 

 يف ضٕٞ الٍتاٟخ ال  تٕيمت إلّٗا الدزاضٛ ميكَ تقدٖي التٕيٗا  التالٗٛ :

تعصٖص خصاٟص املٍا  التٍظٗى٘ اإلهاب٘ ال  أرّرس  الدزاضرٛ أٌاّرا تترٕافس يف      -1

 اؾاوعٛ بدزجٛ وستفعٛ ، مبا ٖطّي يف ؼقٗ  وطتٕٝ وتقدً وَ ضىاُ اؾٕدٚ باؾاوعٛ.
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طٗاضا  ٔالعىن عمٜ تسرٕٖس األٌظىرٛ الر     إعادٚ الٍظس يف اإلجساٞا  ٔال -2

اؿصررٕه املعمٕوررا  تطرراعد عمررٜ تبطررٗسّا ٔغررفافٗتّا ، مبررا ٖطررّي يف تطررّٗن إوكاٌٗررٛ  

 .الالشوٛ يف الٕقت املٍاض 

ٛ املصٖد وَ إتاذٛ  -3  الفس  ألعضاٞ ٠ِٗٛ التدزٖظ لترقٗ  اإللاشا  العمىٗر

  ٔتقدٖي اؿٕافص هلي .ابتكازا ( عَ طسٖ  الدعي ٔالتػحٗب  –وؤلفا  –)دزاضا 

4-     ٔ ضرٕن املعراٖا الر  تقرًٕ     العىن عمٜ إهاد ٌظراً لمىكافرآ  ٖساعرٜ فٗرْ 

 ٛ االوتٗراشا  الٕرٗفٗرٛ مبطرتٕٝ إٌتاجٗرٛ      ، ٔزبر   عمّٗا ٌظي اؿٕافص ٔاملكافآ  يف الكمٗر

تٍاضرر  املكافررآ  املقدوررٛ ألعضرراٞ ٠ِٗررٛ    ، ٔ أعضرراٞ ٠ِٗررٛ الترردزٖظ ٔجررٕدٚ أداّٟرري   

 . املبرٔلٛ التدزٖظ وب اؾّٕد

المقاٞا  غرا   –االِتىاً باألٌػسٛ االجتىاعٗٛ اـازجٗٛ )السذال  شٖادٚ  -5

ملا هلرٓ األٌػسٛ ورَ دٔز ِراً يف تعصٖرص العالقرا  اإلٌطراٌٗٛ بر  أعضراٞ ٠ِٗرٛ          السمسٗٛ(

مبررا ٖررٍعكظ عمررٜ وطررتٕٝ جررٕدٚ الترردزٖظ ، ٔبرر  أعضرراٞ ٠ِٗررٛ الترردزٖظ ٔالقٗررادٚ ،  

 .األداٞ

اضٛ ٌدزٚ الدزاضا  ال  تٍألت املٍرا  التٍظٗىر٘ ٔاؾرٕدٚ ،    تب  وَ الدز -6

ممررا ٖؤكررد ضررسٔزٚ جررساٞ العدٖررد وررَ الدزاضررا  يف فرراه العالقررٛ برر  املٍررا  التٍظٗىرر٘    

 ٔاؾٕدٚ يف وؤضطا  التعمٗي يف املىمكٛ العسبٗٛ الطعٕدٖٛ .
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ٛ  ٌػس يف التٍظٗى٘ املٍا  ً( دٔز2012) الطٗد أمحد ، إبساِٗي -1 ٚ  ثقافر ٝ  اؾرٕد  لرد

ٛ  ، الرتبٗٛ كمٗٛ فمٛ بالدقّمٗٛ . األشِس جاوعٛ بكمٗا  التدزٖظ ٠ِٗٛ أعضاٞ  جاوعر

 .43 - 1،    89 ا، 23 وخ،  وصس ، بٍّا

 التعمررٗي وؤضطررا  يف اؾررٕدٚ ضررىاُ ً(2010) ٔآخررسُٔ عىرراد، الررس  ، أبررٕ -2

 . األزدُ ٔالتٕشٖب، عىاُ، لمٍػس يفاٞ داز ،ٔدزاضا  عٕث العال٘

 الثإٌٖررٛ اؿكٕوٗررٛ املرردازع يف التٍظٗىرر٘ املٍررا  ٔاقررب( 2008ً) فاطىررٛ ، أمحررد -3

 ٌظررس ٔجّررٛ وررَ فمطررس  مشرراه قافظررا  يف ٔالتعمررٗي الرتبٗررٛ التابعررٛ ملرردٖسٖا  

ٛ  فّٗا. ٔاملعمىا  املعمى  ٚ  غرا  واجطرتا  زضرال ٛ  وٍػرٕز  ٛالٕطٍٗر  الٍحران  ، جاوعر

 ،فمطس  . ،ٌابمظ الفمطسٍٗٗٛ

ً( وٍسمقا  ضرىاُ اؾرٕدٚ يف   2007أمحد ، وٗطسٚ إبساِٗي ، ٔلٗمٜ وصسفٜ ) -4

 82-53،    19فمٛ عٕث وطتقبمٗٛ ، العدد  أٌػسٛ التعمٗي العال٘ .

ً( وعررراٖا وقرتذرررٛ لضرررىاُ اؾرررٕدٚ 2011األلفررر٘ ، ِررراٌ٘ زش  عبرررد اؾرررٕاد ) -5

فمرٛ كمٗرٛ الرتبٗرٛ ،    ادٚ وَ منرٕذد جاوعرٛ أكطرفٕزد .   ٔاالعتىاد ظاوعٛ ذاٟن باإلف

 ، اؾصٞ الثاٌ٘ . 77جاوعٛ املٍصٕزٚ ، العدد 

األداٞ  عمررٜ التٍظٗىرر٘ املٍررا  أثررس ً(2011) ضررمٗىاُ ٔأميررَ ، عبررد ٖٕضررف عررس، -6

ٛ  يف اإلدازٖ  لمعاوم  الٕرٗف٘ ٛ  اؾاوعر ٛ  بريرصٚ،  اإلضرالوٗ ٛ  فمر ٛ  اؾاوعر  اإلضرالوٗ

 .1215 -١١٤١   ،2 ،عدد 18 ، فمدلمبرٕث اإلٌطاٌٗٛ 
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 لرردٝ الررٕرٗف٘ السضررا عمررٜ التٍظٗىرر٘ املٍررا  أثررس ً(٢٠٠٣) ، قىررد بػرراٖسٚ -7

ٛ  البٗرت  آه يف جاوعٛ اإلدازٖ  املٕرف  ٛ  جرس   ٔجاوعر ٛ  ، األِمٗر ٓ  زضرال  دكترٕزا

 . البٗت آه جاوعٛ ، وٍػٕزٚ غا

 يف التٍظٗى٘ املٍا  عٍايس ً( اثس2012جاضي ، واجدٚ جٕدٚ ، ٔضالً جاضي  ) -8

َ  عٍٗٛ آلزاٞ اضتسالعٗٛ دزاضٛ اؾاوع٘ األداٞ إدازٚ ٞ  ور ٚ  أعضرا ٛ  اهلٗرأ  يف التدزٖطرٗ

اوعرٛ كرسبالٞ ، العرسا  ، اجملمرد     اجملمرٛ العساقٗرٛ لمعمرًٕ اإلدازٖرٛ ، ج    املثٍٜ . جاوعٛ

 .289-269،    31، العدد 8

 املٕقب اإللكرتٌٔ٘ : ِر( عىادٚ اؾٕدٚ ٔتسٕٖس املّازا  ،1435جاوعٛ اجملىعٛ ) -9

http://www.mu.edu.sa/ar)) 

داز املطرراٚ لمٍػررس   العىررالٞ . ٔخدوررٛ اؾررٕدٚ ( إداز2010ٚخضررا ) ، محررٕد -10

  . ٔالتٕشٖب ، األزدُ

: العسبٗرررٛ اؾاوعرررا  يف اؾرررٕدٚ ً( ضرررىا2012ُ) اهلل عبرررد اؿرررٕل٘ ، عمٗررراُ -11

الطررٍٕٙ السابررب لمىٍظىررٛ التسبٗرر  ٔزقررٛ عىررن وقدوررٛ يف املررؤمتس  ٔآلٗررا  املفّررًٕ

ً ، 2012أٖمٕه/ضبتىة3-2العسبٗٛ لضىاُ جٕدٚ التعمٗي ، القاِسٚ ، وصس 

  204-214 . 

12-  َ ٚ  إدازٚ ( ٔاقررب 2006) الفترران  عبررد  الرردق٘ ، أميرر ٛ  اؾررٕد  ٔشازا  يف الػرراوم

 زضالٛ واجطتا   غصٚ . قساا يف الٕطٍٗٛ الفمطسٍٗٗٛ الطمسٛ

 لرردٝ الررٕرٗف٘ السضررا عمررٜ التٍظٗىرر٘ املٍررا  ً( اثررس2007) جاضررس ، السفرراع٘ -13

ٛ  اؾاوعرا   يف التردزٖظ  ٠ِٗٛ أعضاٞ ٛ  اـايرٛ .  االزدٌٗر ٛ  اجملمر ً  يف األزدٌٗر  العمرٕ

  .286 - 273،    3 العدد، ( 3) اجملمد،  ، األزدُ الرتبٕٖٛ
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٘  ٔاالعتىراد  اؾرٕدٚ  ضىاُ ً(2011غرادٚ ، ٌعىاُ ) -14  فمرٛ البررث   . األكرادمي

  . 70-61،    الثاٌ٘ ، العدد  العمى٘ لمبرث األزدٌٗٛ عٗٛ، اؾى العمى٘

ً( أثرس املٍرا  التٍظٗىر٘ يف الطرمٕك اإلبرداع٘      2012الػٕأزٚ ، فٗصن قىٕد ) -15

لدٝ العاوم  يف اؾاوعا  اـايٛ األزدٌٗٛ " بالتسبٗ  عمٜ جاوعٛ عىاُ العسبٗرٛ  

 "(http://blog.postjordan.com/karak/wp-content/uploads/2012/11pdf) 

دزاضرٛ   -ً( املٍا  التٍظٗىر٘ ٔترأثآ عمرٜ األداٞ الرٕرٗف٘     2010يمٗرٛ ، ) -16

اجطرررتا ، كمٗررٛ العمرررًٕ  زضررالٛ و  ذالررٛ جاوعررٛ "أقىرررد بررٕ قرررسٚ " بررٕوسداع .    

 ، جاوعٛ أقىد بٕ قسٚ بٕوسداع ، اؾصاٟس .االقتصادٖٛ

ٛ  ً(2010) إبرساِٗي  زضرا  ، ، ٔاملمٗح٘ قىد بٕٗو٘ ، ضرأٙ -17 ٛ  دزاضر  وقازٌر

٘  ٔاالعتىاد اؾٕدٚ ضىاُ لٍظي َ  كرن  يف لمحاوعرا   املؤضطر  ٔأملاٌٗرا  أضررتالٗا  ور

 التعمرٗي  إيرالن  وطتقبن) اـاوظ الدٔل٘ املؤمتس وصس . يف وٍّا اإلفادٚ ٔإوكاٌٗٛ

ٖٕلٗرررٕ ،  القررراِسٚ ، وصرررس ،( ٔزؤٝ ٔوعررراٖا ػررراز  املعسفرررٛ جملتىرررب العسبررر٘

2010ً   ،1291 - 1386. 

ً( أثس املٍا  التٍظٗىر٘ عمرٜ السضرا الرٕرٗف٘ يف     2008  ، إّٖا  قىٕد )السٗ -18

زضرررالٛ واجطرررتا ، كمٗرررٛ  . دزاضرررٛ ذالرررٛ -غرررسكٛ االتصررراال  الفمطرررسٍٗٗٛ 

 ، اؾاوعٛ اإلضالوٗٛ ، غصٚ .التحازٚ

 بالتٍىٗٛ . ٔعالقتْ العال٘ التعمٗي يف اؾٕدٚ ً( ضب 2010) السسأٌٛ ، اخمٗف -19

 عػرس  اـاوظ األزدٌ٘ العمى٘ لألضبٕا األكادمي٘ الةٌاوخ يف عىن وقدوٛ ٔزقٛ

 يف العمىٗررٛ اؿطررَ ودٍٖررٛ املٍعقرردٚ يف(لمتريررٗا قسكرراُ: ٔالتكٍٕلٕجٗررا  العمررًٕ)

 ً.12/5/2010- 10 ب  وا الٕاقعٛ الفرتٚ
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 أبعراد  ب  االزتبا  ً( عالقا 2012) الطبعأٙ ٔإضساٞ أمحد أكسً ، السٕٖن -20

 آلزاٞ اضررتسالعٗٛ دزاضررٛ:  اؾررٕدٚ ذمقررا  تسبٗرر  وساذررن ٔ التٍظٗىرر٘ املٍررا 

ٛ  املٕين . - الٍطٗخ ٔ الريصه وصٍب يف املدزاٞ َ  فمٛ تٍىٗر ،  ، العرسا   السافردٖ

 .64 - 43  ، 109 العدد، 34 اجملمد

 العررال٘ التعمررٗي كسجررا  برر  املٕاٟىررٛ" ً(2009) جررةاُ ضررٗالُ ، العبٗرردٙ -21

 عػررس الثرراٌ٘ لمىررؤمتس وقدوررٛ عىررن ٔزقررٛ "العسبرر٘ الررٕطَ يف اجملتىررب ٔذاجررا 

 :العسبرر٘  الررٕطَ يف العمىرر٘ ٔالبرررث العررال٘ التعمررٗي عررَ املطرر٠ٕل  لمررٕشزاٞ

 ً.2009 دٖطىة 10 - 6 بأ 

 بٍررت ٌررٕزٚ األورراٚ جاوعررٛ يف التٍظٗىرر٘ املٍررا  (ِررر1430) ٌررٕزٚ، العصررٗى٘  -22

ٓ  كىرا  لمبٍا  عبدالسمحَ ٛ  عضرٕا   ترسا ٛ  .التردزٖظ  ٠ِٗر ٛ ، طرتا واج زضرال  كمٗر

 .ضعٕد املم  جاوعٛ،  الرتبٕٖٛ اإلدازٚ قطي، الرتبٗٛ 

ِر( وقابمٛ وب زٟٗظ قطي ضىاُ اؾٕدٚ 1435عىادٚ اؾٕدٚ ٔتسٕٖس املّازا  ) -23

 ظاوعٛ اجملىعٛ .

ً( أثس تسبٗ  وبادس اؾٕدٚ الػاومٛ عمٜ املٍا  2005العٕاضا ، ياحل إبساِٗي ) -24

زضرالٛ واجطرتا ، كمٗرٛ     قبٛ االقتصادٖٛ اـايرٛ . التٍظٗى٘ لدٝ ضمسٛ وٍسقٛ الع

 االقتصاد ٔالعمًٕ اإلدازٖٛ ، جاوعٛ البرس األمحس ، الطٕداُ .

ً( جررٕدٚ املٍررا  اؾرراوع٘ برربع  كمٗررا   2009الريٍبررٕط٘ ، ضررمٗي بررَ ضرراجت ) -25

ٛ   جاوعٛ الطرمساُ قرابٕع ورَ ٔجّرٛ ٌظرس طالبّرا .        اجملمرد ،  ، وصرس  فمرٛ الرتبٗر

 . 120 - 89  ، 25  العدد، 12
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فمٛ العمًٕ  ً( املٍا  التٍظٗى٘ ٔعالقتْ بأداٞ العاوم  .2009قبقٕ  ، عٗطٜ ) -26

-163 ،   16اإلٌطاٌٗٛ ، جاوعٛ قىد خٗضس ، بطكسٚ ، اؾصاٟس ، العدد 

180 . 

 اإلٌطرراٌ٘ الطررمٕك دزاضررٛ التٍظٗىرر٘ : ً( الطررمٕك2003) القسٖررٕت٘ ، قىررد  -27

 عىاُ . الػسٔ  ، داز ،3السبعٛ   املختمفٛ . ا املٍظى يف ٔاؾىاع٘ الفسدٙ

اجملمرد   ً( إدازٚ اؾرٕدٚ الػراومٛ يف الرٕطَ العسبر٘ .    2007اجملمٛ العسبٗٛ لمرتبٗرٛ )  -28

 . 84، ،   1، العدد  27

ً( املٍررا  التٍظٗىرر٘ ٔعالقتررْ بررأداٞ األضررتاذ اؾرراوع٘ :  2012) قىررد ، فررسٔد -29

 غررّادٚ لٍٗررن ٔزقمررٛ ، دزاضررٛ وكىمررٛ جاوعررٛ أضرراترٚ وررَ لعٍٗررٛ وٗداٌٗررٛ دزاضررٛ

، ٔاالجتىاعٗٛ اإلٌطاٌٗٛ العمًٕ ٔالتٍظٗي ، كمٗٛ العىن الٍفظ عمي يف المٗطاٌظ

 ٔزقمٛ ، اؾصاٟس . وسبان قايدٙ جاوعٛ

ً( املٍررا  اؾرراوع٘ ٔعالقتررْ بررأداٞ أعضرراٞ ٠ِٗررٛ  2010وسجرراُ ، زاٌٗررا قرردزٙ ) -30

ٔزقرٛ   ٚ الطٕٖظ "دزاضٛ ذالرٛ" . جاوعٛ قٍا -التدزٖظ بكمٗٛ الرتبٗٛ ببٕز ضعٗد 

عىن وقدوٛ وؤمتس كمٗٛ الرتبٗٛ ببرٕز ضرعٗد "وعراٖا اؾرٕدٚ ٔاالعتىراد يف التعمرٗي       

ً ، اجملمرد الثراٌ٘ ،   2010ورازع   28-27املفتٕن يف وصرس ٔالرٕطَ العسبر٘"    

 714-758 . 

ٛ :  األزدٌٗٛ اؾاوعا  يف التٍظٗى٘ املٍا  (2001ً)ٖٕضف  شٖاد ، املعػس -31  دزاضر

ٛ  ٔاؾاوعرا   السمسٗٛ اؾاوعا  ب  وقازٌٛ ٘  املٍرا   أبعراد  لربع   اـاير  التٍظٗىر

 لمعمررًٕ دوػرر  جاوعررٛ فمررٛ .اإلدازٖررٛ اهل٠ٗررٛ أعضرراٞ ٌظررس ٔجّررٛ وررَ الطرراٟد

 .339 – 299  ، 1 العدد، 17 اجملمد،  ، ضٕزٖا ٔالقإٌُ االقتصادٖٛ
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٘  املٍرا    ( .الطرعٗد )د.  وصسفٜ ، عبردالعظٗي  -32 ْ ٔع التٍظٗىر ٚ  القتر  األداٞ ظرٕد

 املسكررص وررؤمتس فمرردا  وعمٕوررات٘"  "وٍظررٕز الٍٕعٗررٛ الرتبٗررٛ كمٗررا  يف التعمٗىرر٘

 . 202-119ٔالتٍىٗٛ ،    لمتعمٗي العسب٘

ً( املٍررررا  التٍظٗىرررر٘ ٔإدازٚ الصررررساا يف  2006املررررٕوين ، ٔايررررن عٗررررن )  -33

 ، داز اؿاود ، األزدُ .1السبعٛ  املؤضطا  الرتبٕٖٛ .

 جاوعررٛ يف الطرراٟد التٍظٗىرر٘ املٍررا  تقٗررٗي ً(2011) بػررا اهلل عسررا ، ٛالٍٕٖقرر -34

 التحازٖررٛ البرررٕث فمررٛ الترردزٖظ . ٠ِٗررٛ أعضرراٞ ٌظررس ٔجّررٛ وررَ:  السرراٟف

   ، 1 العردد ،  25 اجملمرد ،  وصرس  ، ضرِٕاد  جاوعٛ التحازٚ ، كمٗٛ املعايسٚ

358 - 384. 

35-   ٘ وعرراٖا ضررىاُ اؾررٕدٚ  ً(2011)اهل٠ٗررٛ الٕطٍٗررٛ لمتقررٕٖي ٔاالعتىرراد األكررادمي

 .http://ncaaa.org.sa/productfront.aspx)) .ملؤضطا  التعمٗي العال٘ ٔاالعتىاد 
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Abstract 
The study aimed to identify the availability of supportive organizational climate for 
quality assurance at Majmaah University from the standpoint of university faculty 
members , and estimate the significance of potential differences between the 
responses of the study sample that attributable to the variables ( sex - Academic 
Rank - training courses in the field of quality - years of experience). The data was 
collected by a questionnaire applied to a sample of faculty members in all faculties 
of the university (235) representing 46% of the faculty members in the colleges of 
the university. 
The results showed that the organizational climate at the university is supportive for 
quality assurance in general , and that the availability of the characteristics of 
supportive organizational climate for quality assurance at the university was 
moderate from the point of view of faculty members at the university.  
The results showed also the presence of statistically significant differences between 
the responses of the sample about the availability of supportive organizational 
climate for quality assurance due to the variables : sex , academic rank, training 
courses in the field of quality , and the lack of statistically significant differences 
between the responses of the sample about the availability of organizational climate 
supporting quality assurance due to the variable of experience in university 
education 
The study ended with some recommendations including enhancing the 
characteristics of positive organizational climate that the results showed, developing 
the access systems for the necessary information in a timely manner, providing 
opportunities for faculty members to achieve academic development, and 
developing the systems of incentives and rewards in university. 

 
Keywords: organizational climate, quality assurance, Majmaah university. 
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 جاًعٞ ؾقطا١ –كوٚٞ اجملتٌع حبطميال١  –امل٘اضز اهبؿطٙٞ املػاعس بقػٍ األغتاش 

 :لصخاملست

ٟ  اهتعرط   إىل ض٢ٚؼ ٗبؿلى ٓسفت اهسضاغٞ ع٘اًرى املررةطٝ ط بورد ًرسٙطٜ املرساضؽ اهتقاعرس       اه عور

ٞ  أٓرسا   هتحقٚر  ٗ املبلرط ط ًِققرٞ اهطٙرال اهتعوٌٚٚرٞ باملٌولرٞ اهعطبٚرٞ اهػرع٘زٙٞ         َ  اهسضاغر  املرِٔ   اغرتدس

 أًا ٗاهثاُ٘ٙٞ  ٗاملت٘غقٞ االبتسا٢ٚٞ اهثالةٞ ًطاحى اهتعوٍٚ ( ًسًٙطا 198ًّاهعِٚٞ ًلُ٘ٞ ًّ ) ٗكاُت ،اه٘قفٛ

اهفكى اهسضاغٛ األٗي ًرّ اهعراَ اهسضاغرٛ    ٗمت ت٘ظٙعٔا خالي  إعساز اهباحث فلاُت اغتباُٞ ًّ أزاٝ اهسضاغٞ

أْ اهع٘اًرى اه٘يٚفٚرٞ  ٓرٛ أكثرط اهع٘اًرى       أٌٓٔا اهِتا٢  ًّ عسز إىل اهسضاغٞ ت٘قوت ٗقس ٓر 1434 / 1433

ع٘اًررى االقتكررازٙٞ، أٌٓٚرٞ ط بوررد اهتقاعررس املبلررط، ٗٙوٚٔررا ط األٌٓٚررٞ عورٟ اه تٚررد اهع٘اًررى اهكررحٚٞ، اه  

 ًرّ   ( ٪5فطٗق شات زالهٞ إحكا٢ٚٞ  )ت٘جس كٌا اهع٘اًى اهؿدكٚٞ، اهع٘اًى اهِفػٚٞ ٗاهع٘اًى االجتٌاعٚٞ  

ٞ     اهع٘اًرى  ٗجٔٞ ُظط أفطاز عِٚٞ اهبحرث اراٖ    املررةطٝ ط   االقتكرازٙٞ ٗاهع٘اًرى اه٘يٚفٚرٞ ٗاهع٘اًرى االجتٌاعٚر

تععٜ الختال  ًتغري  اهتقاعس املبلطباملٌولٞ اهعطبٚٞ اهػع٘زٙٞ بود ًسٙطٜ املساضؽ مبِققٞ اهطٙال اهتعوٌٚٚٞ 

ط ٗجٔرٞ ُظرط أفرطاز عِٚرٞ اهبحرث اراٖ اهع٘اًرى        ( ٪5فرطٗق شات زالهرٞ إحكرا٢ٚٞ  )   ِٗٓان املطحوٞ اهسضاغٚٞ  

بود ًسٙطٜ املرساضؽ مبِققرٞ   املرةطٝ ط  اهِفػٚٞ ٗاهع٘اًى االجتٌاعٚٞ ٗاهع٘اًى اهكحٚٞ ٗاهع٘اًى اهؿدكٚٞ

فررطٗق شات زالهررٞ ت٘جررس كٌررا تعررع٠ الخررتال  ًررتغري املرٓررى اهسضاغررٛ     ال اهتعوٌٚٚررٞ اهتقاعررس املبلررط اهطٙرر

املررةطٝ ط  االجتٌاعٚرٞ ٗاهكرحٚٞ ٗاهؿدكرٚٞ    هع٘اًرى  ط ٗجٔٞ ُظط أفطاز عِٚرٞ اهبحرث اراٖ ا   ( ٪5إحكا٢ٚٞ  )

تععٜ الختال  ًتغري  س املبلطاهتقاعباملٌولٞ اهعطبٚٞ اهػع٘زٙٞ بود ًسٙطٜ املساضؽ مبِققٞ اهطٙال اهتعوٌٚٚٞ 

 غِ٘ات ارتربٝ ط اإلزاضٝ املسضغٚٞ    

اهتقاعس املبلط، اهع٘اًى اهِفػٚٞ، اهع٘اًى اهكحٚٞ، اهع٘اًى االجتٌاعٚرٞ، اهع٘اًرى   الكلمات املفتاحية: 

 االقتكازٙٞ، اهع٘اًى اهؿدكٚٞ 
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ًٌا اهقٚازات اإلزاضٙٞ ستً٘ضا تعس ًّٗ ٓصٖ اهقٚرازات ًرسٙط    ٞ،اهتعوٌٚٚ اهعٌوٚٞ ط ًٔ

  ٘ ْ  املرساضؽ  ط ضمسًٚرا  املعر   اهؿردل  شهرم  املسضغرٞ، ٗٓر عرّ ج٘اُرد    ًػر٣٘هاا  هٚلر٘

حيطم ًرسٙط املسضغرٞ عورٟ إ راز ًِرار عٌرى تػر٘زٖ        ٗ ،ٕاهعٌى اإلزاضٜ ٗاهفين مجٚع

(  ٗٙ٘اجرٕ ًرسٙط املسضغرٞ ط عٌورٕ     2002; اهكرا   1995األهفٞ ٗاهثقٞ )بين ً٘غرٟ،  

أخط٠ تعوٌٚٚٞ، ِٗٓان ع٘اًى  تررةط ط فاعوٚرٞ أزا١ ًرسٙطٜ املرساضؽ     ًؿلالت إزاضٙٞ ٗ

هوقٚاَ مبٔأًٍ اإلزاضٙٞ ٗاهفِٚٞ ًِٔا كثطٝ األعٌاي اهيت ٙلوف بٔا ًرسٙط املسضغرٞ، ٗقورٞ    

ٓررر(  ٗتعرس   1418ًعطفٞ املسٙط باألغؼ اهعوٌٚٞ هعٌوٚٞ تقٍ٘ٙ أزا١ املعوٌ  )اهع٘ٙطنرٛ  

ٙطٜ املررساضؽ، ًِٗٔررا ًتابعررٞ االهتررعاَ باهػررو٘ن اهعرراَ  كثررطٝ املٔرراَ اإلزاضٙررٞ ٗاهفِٚررٞ ملررس 

ًٗتابعٞ أعٌاي دتاْ االختباضات ٗغريٓرا ًرّ أكثرط املٔراَ اهريت ت٘اجرٕ ًرسٙطٜ املرساضؽ         

(، كٌا أْ ًتابعٞ اهعٌوٚٞ اهتعوٌٚٚٞ زاخى اهفك٘ي اهسضاغرٚٞ ًٗتابعرٞ   1992)اهؿالف، 

ٟ اهررطغٍ ًررّ أْ ِٓرران  ًررّ املٔرراَ اهفِٚررٞ ملررسٙطٜ املررساضؽ  ٗعورر    آٌرر ُتررا٢  اهقررال  

قالحٚات ممِ٘حرٞ مرٍ هتػرٚري اهعٌرى اإلزاضٜ زاخرى املسضغرٞ، إال أْ ِٓران ًع٘قرات         

حترر٘ي زْٗ تفرر٘ٙض بعررض قررالحٚات إزاضات اهتعوررٍٚ إلزاضات املررساضؽ، ًثررى عررسَ    

ٗج٘ز غٚاغرٞ ٗانرحٞ هتحسٙرس املػر٣٘هٚات اإلزاضٙرٞ، ٗعرسَ تر٘فط اإلًلاُرات املازٙرٞ،          

ؿررلالت اإلزاضٝ املسضغررٚٞ اهرريت تِؿررع ُتٚفررٞ عررسَ تفرر٘ٙض       ٗعررسَ إزضان املػرر٣٘ه  مل 

اهكررالحٚات اإلزاضٙررٞ اهالظًررٞ، ٗعررسَ إميرراْ املػرر٣٘ه  ط إزاضات اهتعوررٍٚ ٗط ٗظاضٝ      

ٕ  1998اه بٚٞ ٗاهتعوٍٚ بفاعوٚٞ اهتف٘ٙض )اهعاًى،   (  كى ٓصٖ املع٘قات ًٗا ٙتعرطل هر

ٞ  ٙػبد نغ٘ط ُفػٚٞ بػبد األعبا١ اه٘يٚفٚٞ  ًّ  ْٗاملسٙط ٞ  أٗ ضغبر  اهتقاعرس  إىل حاجر

 (  2005)اهبسضٜ،  األحٚاْ  بعض املبلط ط
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ّ  اهتقاعرس  ( أْ 2003اهلل ) ٙرط٠ ضظق  ٘  اهعٌرى  عر ٝ  اهعٌرى  ترطن  ٓر  ألغربا   باملِؿرع

ٞ  أغربا   حتٌٚٞ، أٗ ت٘قرف   ٙعرين  اهعٌرى  ترطن  أْ ( a 1996ٙرط٠  اهؿرالي )  ، بٌِٚرا  اختٚاضٙر

ّ  اهفطز ٕ  عر ٟ  املِظٌرٞ، اهريت   ط عهر٘ٙت  ٙقرط   اهتعطٙرف  ٗٓرصا  ُقرسًٙا،  تعً٘ٙهرا  عِٔرا  ٙتقانر

ْ  أْ  أر ًِ اهعٌى املبلرط  ه ن ستسزات ّ  ت٘قفارا  املبلرط  اهتقاعرس  ٙلر٘  أٗ ُقرالا  ٗهرٚؼ  اهعٌرى  عر

ٓر٘ اختٚراض اهفرطز إُٔرا١ خسًترٕ        (2002اهتقاعس املبلط ًّ ٗجٔٞ ُظط شتٌٚط )  ، كٌا أْتطقٚٞ

ّ  املقابى   ٗط ط غّ ًبلطٝ، ٗقبى بو٘غٕ اهػّ اهقاُُ٘ٚٞ هوتقاعس  (  1993قرِٚتاْ )   ٙط٠ بر

 ستسزٝ، ًِٔا ًرسٝ  ًعاٙري ٗف  بٕ خاقٞ ُفػٕ هظطٗ  اهعاًى ضغبٞ ٗف  املبلط ٙتٍ أْ اهتقاعس

ٟ 1421ٙعطفٕ  اهغاًسٜ ) اهػع٘زٙٞ اهعطبٚٞ املٌولٞ أخط٠، ٗٓ٘ ط ٗع٘اًى ارتسًٞ  ٓر(  عور

ًًا( ع 60اهِظاًٚٞ ) اهػّ بو٘غٕ قبى خسًتٕ إُٔا١ اختٚاض امل٘يف إُٔ  ا

تعترررب اهع٘اًررى املِٔٚررٞ ٗاإلزاضٙررٞ ٗاإلجتٌاعٚررٞ ٗاألغررطٙٞ ٗاهؿدكررٚٞ ٗاهِفػررٚٞ    

ٗاهكحٚٞ ٗاملازٙٞ ًّ أكثرط اهع٘اًرى املررةطٝ ط إقرساَ اهعراًو  ط حقرى اه بٚرٞ ٗاهتعورٍٚ         

; اهغاًرسٜ،   a,b 1996عاًٞ ٗاملعوٌ  بكفٞ خاقٞ هقود اهتقاعرس املبلرط )اهؿرالي،    

اخترراش اهفررطز قررطاضٖ    كٌررا ٙعترررب  (  2008; مساعِررٞ، 2007ٓررر ; اهعٌرراضٜ،   1421

ٞ  ًّ شتككات كاذتطًاْ االجتٌاعٚٞ، ًِظً٘ٞ ًلاُتٕ أْ تتقول باهتقاعس املبلط   ًلاُر

ٞ  بؿغوٕ املطتبقٞ اهِف٘ش ٗاملٔابٞ ًّ ٗاذتطًاْ املاهٚٞ، ٗاًتٚاظاتٔا اهعٌى فقرسٓا   اهريت  امللاُر

 ٓر(   1432)املؿاضٜ، 

 

 

ٜ  أعساز اٙستع إْ   املتقاعسّٙ ب  ًسٙطٜ املساضؽ هوٌطاحى اهتعوٌٚٚٞ اهثالةٞ ٙررز

ٞ  مبفطز تع٘ٙهٍٔ ٙكعد غِ٘ات ب٘ٙوٞ عرب اكتػب٘ا خرباتٍٔ إىل خػاضٝ ًسٙطّٙ  إنراف

ٗٓرصٖ يرآطٝ حتتراا باهفعرى إىل ٗقفرٞ ملعطفرٞ أغربابٔا ٗاه٘قر٘           تطقٚٞ ًسٙطّٙ أخرطّٙ، 
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 ًررّ ققرراا اهتعوررٍٚ ٗأْ خاقررٞ ٓررر(، 1432عوررٟ زٗافررع تررطن املِٔررٞ )اهعهانررٛ، 

ٞ  ٗعٌ  ارتربٝ بى فٚٔا باهػّ، اهعقا١ ٙتعةط الاهصٜ  اجملتٌع ط اهققاعات اهطا٢سٝ  اهتفطبر

صٖ اهسضاغٞ أْ تػرٍٔ ط إهقرا١ اههر١٘ عورٟ     هصا فإُٕ ًّ املٌلّ ماألفطاز،  اكتػبٔا اهيت

بلرط، ٗقرس تػراعس    اهع٘اًى اهيت تسفع ًسٙطٜ املرساضؽ إىل اهرتفلري ط بورد اهتقاعرس امل    

         ٗ ًرّ خرالي عٌرى    املػر٣٘ه  ه٘نرع حور٘ي هعرالا تورم اهظرآطٝ ٗاذترس ًرّ اُتؿراضٓا  

ّ  املبلرط  اهتقاعرس  يآطٝ اهباحث اهػاب  ط اإلزاضٝ املسضغٚٞ، ٗجس أْ  امل٘انرٚع  أكثرط  ًر

اهيت تؿغى تفلري ًسٙطٜ املساضؽ باملِققٞ اهتعوٌٚٚٞ باهطٙال باملٌولٞ اهعطبٚٞ اهػرع٘زٙٞ   

ًًا ًّ ةوٞ ًّ املسٙطّٙ غاهبٚتٍٔ ًرّ األكفرا١ ٙتقرسً٘ا بقوبرات هووتقاعرس قبرى       فال خي و٘ عا

ٍ   1432)اهؿٔطٜ، بو٘غ اهػّ اهِظاًٚٞ  إهقرا١ اههر١٘ ط ٓرصٖ اهسضاغرٞ      ٓر(  حٚرث غرٚت

عوٟ يآطٝ اهتقاعس املبلط ملسٙطٜ املرساضؽ، ألْ شهرم ٙعرس ٓرسًضا اقتكرازًٙا ٗاجتٌاعًٚرا       

أغبابٕ، ملا متثوٕ توم اهلفاٙات اهتعوٌٚٚٞ شات ارتربٝ ًرّ   البس ًّ زضاغتٕ ٗاهتعط  عوٟ

ةطٗٝ بؿطٙٞ تعوٌٚٚٞ تطب٘ٙٞ متثى أٓرٍ زعرا٢ٍ اهتٌِٚرٞ اهؿراًوٞ اه ب٘ٙرٞ ٗاالجتٌاعٚرٞ اهريت        

   تػعٟ املٌولٞ اهعطبٚٞ اهػع٘زٙٞ إىل حتقٚقٔا هتقسَ اجملتٌع ٗتق٘ضٖ  

ِٓان ع٘اًى ًتعسزٝ ترةط  ٗحبلٍ خربٝ اهباحث ط زتاي اإلزاضٝ اه ب٘ٙٞ ٗجس أْ 

   ّ  جرا١ت  ِٓرا  ط بود اهتقاعس املبلط ملسٙطٜ املساضؽ ط املطاحى اهتعوٌٚٚرٞ اهثالةرٞ، ًٗر

ٞ  إجرطا١  بهطٗضٝ اهفلطٝ ّ  زضاغر اهع٘اًرى املررةطٝ ط بورد ًرسٙطٜ املرساضؽ بعُ٘اعٔرا        عر

ي غرررا تٌحرر٘ضٙٗ مبِققررٞ اهطٙررال اهتعوٌٚٚررٞ باملٌولررٞ اهعطبٚررٞ اهػررع٘زٙٞ اهتقاعررس املبلررط  

 ٛ اهع٘اًرى املررةطٝ ط بورد ًرسٙطٜ املرساضؽ بعُ٘اعٔرا مبِققرٞ         اهسضاغٞ اهط٢ٚؼ ااٖ ًرآ

تػعٟ اهسضاغٞ هإلجابرٞ   اهطٙال اهتعوٌٚٚٞ باملٌولٞ اهعطبٚٞ اهػع٘زٙٞ اهتقاعس املبلط  كٌا 

 عّ األغ٣وٞ اهفطعٚٞ اهتاهٚٞ:
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  ٞٚال اهتعوٌٚٚرٞ  املرةطٝ ط بود ًسٙطٜ املساضؽ مبِققٞ اهطًٙا أٍٓ اهع٘اًى اهِفػ

 اهتقاعس املبلط؟

   ٞٙاملرررةطٝ ط بوررد ًررسٙطٜ املررساضؽ مبِققررٞ اهطٙررال  ًررا أٓررٍ اهع٘اًررى االقتكرراز

 ؟اهتعوٌٚٚٞ اهتقاعس املبلط

    ٞاملرررةطٝ ط بوررد ًررسٙطٜ املررساضؽ مبِققررٞ اهطٙررال    ًررا  أٓررٍ اهع٘اًررى اه٘يٚفٚرر

  اهتعوٌٚٚٞ اهتقاعس املبلط؟

  ٞبوررد ًررسٙطٜ املررساضؽ مبِققررٞ اهطٙررال  املرررةطٝ ط ًررا أٓررٍ اهع٘اًررى االجتٌاعٚرر

 اهتعوٌٚٚٞ اهتقاعس املبلط؟

     ٞٚاملرررةطٝ ط بوررد ًررسٙطٜ املررساضؽ مبِققررٞ اهطٙررال      ًررا أٓررٍ اهع٘اًررى اهكررح

  اهتعوٌٚٚٞ اهتقاعس املبلط؟

   ٞٚاملرررةطٝ ط بوررد ًررسٙطٜ املررساضؽ مبِققررٞ اهطٙررال    ًررا أٓررٍ اهع٘اًررى اهؿدكرر

 اهتعوٌٚٚٞ اهتقاعس املبلط؟

    اهسضاغررٞ  ط اإلجابررٞ عررّ أغرر٣وتٔا   عِٚررٞ ٗجٔررٞ ُظررط أفررطاز ًررا ًررس٠ اخررتال

)املطحوٞ اهسضاغٚٞ، املرٓى اهسضاغٛ ٗغِ٘ات ارترربٝ  باختال  ًتغريات اهسضاغٞ 

 ط اإلزاضٝ املسضغٚٞ(؟

 

  

مل ٙعس ًسٙط املسضغرٞ ًػر٣٘الا فقرن عرّ املٔراَ اإلزاضٙرٞ برى أقرب  هرٕ زٗض ًٔرٍ           

ٗاجملتٌررع ًٗؿررلالتٕ  ،ٗاهب٣ٚررٞ املسضغررٚٞ ،اهسضاغررٛ ٗاملررِٔ  ،ٙتٌحرر٘ض حرر٘ي اهقررال  

ّ    ِٓران  ستراٗالت هوتقاعرس   أْ صترس   أُِرا  (،  إال2013)ظٙراْ،   ٖ  املبلرط ًر ٞ  ٓرص  ط املِٔر

ٞ  متثرى  ًطحوٞ عٌطٙٞ ٛ  اهِهر٘ا  بفعرى  اهعقرا١  قٌر تٔسٙرًسا ألزا١   ٗاملٔرين تؿرلى   اهؿدكر
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املررةطٝ ط بورد ًرسٙطٜ     ط املِراب  اهتعوٌٚٚرٞ، كٌرا أْ ًعطفرٞ اهع٘اًرى      اإلزاضٜ ادتٔراظ 

 أٗ خقرع  قحٞ ح٘ي اهطؤٙٞ ًّ ٗن٘  مبعٙس ميس أقحا  اهقطاضاملساضؽ اهتقاعس املبلط 

أْ ًسٙط املسضغٞ ٓ٘ عوٟ قٌٞ امرطَ اإلزاضٜ ط   تعترب اهيت اهِظطٙٞ اهتك٘ضات اهلثري ًّ

ط ًرّ  اهتعوٌٚٚرٞ  ٗٙعتررب اهتقاعرس املبلر     اإلزاضٝ املسضغٚٞ ٗاهفاعى األغاغٛ هتق٘ٙط ارتقن

ٞ   غروًبا  ٙرةط تطبً٘ٙا اه٘يٚفٞ ٓسًضا  اهت٘غرع  ٗظاضٝ اه بٚرٞ ٗاهتعورٍٚ ط   ٗخقرن  عورٟ غٚاغر

 اهػرطٙع  هوتعاٙس اهتعوٌٚٚٞ اهبالز مل٘اجٔٞ املتقوبات أضتا١ ط اهتعوٍٚ هِؿط ٗاهطأغٛ األفقٛ

 اهظآطٝ ٓصٖ زضاغٞ نطٗضٝ اهباحث ٓر(، هصا ٙط٠ 1421اهػلاُٛ )اهغاًسٜ،  اهٌِ٘ ط

اهع٘اًررى اهِفػررٚٞ ٗاالقتكررازٙٞ ٗاه٘يٚفٚررٞ ٗاالجتٌاعٚررٞ ٗاهكررحٚٞ       ٗدتٌٚررع عوًٌٚررا 

 -ٚٞ:هٗاهؿدكٚٞ  ٗت كع أٌٓٚٞ اهسضاغٞ ط اهِقاط اهتا

ٞ      ترعٗز اهقرا٢ٌ     1 ٞ  عورٟ إزاضٝ املِراب  اهتعوٌٚٚرٞ باملٌولرٞ بطؤٙر هتحػر    ٗاقعٚر

 كلى    اهتعوٌٚٚٞ اهعٌوٚٞ

ٝ ط بوررد اهتقاعررس تػررآٍ ط ٗنررع تكرر٘ض ٗانرر  ألٌٓٚررٞ اهع٘اًررى املرررةط    2

   املبلط، ًا قس ٙػٍٔ ط تالفٚٔا ًػتقبالا ًّ قبى املػ٣٘ه  ط ٗظاضٝ اه بٚٞ ٗاهتعوٍٚ

ٞ  غرت٘فط   3 تػراعس ط اختراش قرطاضات أكثرط     ًعوً٘رات عرّ ٓرصٖ اهظرآطٝ      اهسضاغر

   فاعوٚٞ ط ٓصا اجملاي

ٙطٜ املرساضؽ مبِققرٞ   اهع٘اًى املرةطٝ ط بود ًستٔس  اهسضاغٞ إىل اهتعط  إىل  

 ٗاألٓسا  اهفطعٚٞ مصٖ اهسضاغٞ ًا ٙوٛ : اهطٙال اهتعوٌٚٚٞ اهتقاعس املبلط 

املرةطٝ ط بود ًسٙطٜ املساضؽ مبِققرٞ اهطٙرال   حتسٙس أٍٓ اهع٘اًى اهِفػٚٞ   1

 اهتعوٌٚٚٞ اهتقاعس املبلط 



     العدد السادس                                             جامعة اجملمعة                         

 

  
 

 

261 
                                            هـ0216م/صفر  4102ديسمرب  

املرررةطٝ ط بوررد ًررسٙطٜ املررساضؽ مبِققررٞ  حتسٙررس أٓررٍ اهع٘اًررى االقتكررازٙٞ    2

  ل اهتعوٌٚٚٞ اهتقاعس املبلطاهطٙا

املرررةطٝ ط بوررد ًررسٙطٜ املررساضؽ مبِققررٞ     حتسٙررس أٓررٍ اهع٘اًررى اه٘يٚفٚررٞ      3

  اهطٙال اهتعوٌٚٚٞ اهتقاعس املبلط 

املرررةطٝ ط بوررد ًررسٙطٜ املررساضؽ مبِققررٞ  حتسٙررس أٓررٍ اهع٘اًررى االجتٌاعٚررٞ    4

 اهطٙال اهتعوٌٚٚٞ اهتقاعس املبلط 

ط بود ًسٙطٜ املساضؽ مبِققٞ اهطٙال املرةطٝ حتسٙس أٍٓ اهع٘اًى اهكحٚٞ   5

  اهتعوٌٚٚٞ اهتقاعس املبلط 

املرررةطٝ ط بوررد ًررسٙطٜ املررساضؽ مبِققررٞ   حتسٙررس أٓررٍ اهع٘اًررى اهؿدكررٚٞ     6

 اهطٙال اهتعوٌٚٚٞ اهتقاعس املبلط 

اهع٘اًررى املرررةطٝ ط بوررد ًررسٙطٜ املررساضؽ   اهلؿررف عررّ ًررس٠ اخررتال     7

تال  ًتغريات اهسضاغٞ  )املطحوٞ اهسضاغرٚٞ،  باخمبِققٞ اهطٙال اهتعوٌٚٚٞ اهتقاعس املبلط 

 املرٓى اهسضاغٛ ٗغِ٘ات ارتربٝ ط اإلزاضٝ املسضغٚٞ( 

 

 تتٌثى حسٗز اهسضاغٞ فٌٚا ٙوٛ : 

  ٞٙاذتسٗز امللاُٚٞ:  ًِققٞ اهطٙال اهتعوٌٚٚٞ، املٌولٞ اهعطبٚٞ اهػع٘ز 

  ًٞٚ٘املت٘غقٞ ٗاهثاُ٘ٙٞ ٗ االبتسا٢ٚٞاذتسٗز اهبؿطٙٞ: ًسٙطٗ املساضؽ اذتل 

  ٛٓر 1434 / 1433اذتسٗز اهعًِٚٞ: اهفكى اهسضاغٛ األٗي ًّ اهعاَ اهسضاغ 

 بوررد ًررسٙطٜ املررساضؽ  امل٘نرر٘عٚٞ: اهتعررط  إىل اهع٘اًررى املرررةطٝ ط    اذتررسٗز

  مبطاحؤا اهثالةٞ  اهتقاعس املبلط باملٌولٞ اهعطبٚٞ اهػع٘زٙٞ
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اإلبتسا٢ٚٞ ٗاملت٘غرقٞ   إزاضٝ املساضؽ ًػرٗهٚٞ بٍٔ تِاط اهصّٙ ه بْ٘ٙ٘ا اهقازٝ ٍٓ

املٌولررٞ اهعطبٚررٞ اهػررع٘زٙٞ )اهظفررريٜ،   ط اه بٚررٞ ٗاهتعوررٍٚ هرر٘ظاضٝ اهتابعررٞ ٗاهثاُ٘ٙررٞ

ٝ  ط بٔرا  املعٌر٘ي  هألغرؼ  اٗفقا (، ٗشهم2006 ًرسٙط   ٗط ٓرصٖ اهسضاغرٞ ٙعرط     .اهر٘ظاض

ْ  املسضغٞ، ٗٙتقانرٟ ضاتبرٕ ًرّ اذتلً٘رٞ،     ط ضمسًٚا املع  اهؿدل املسضغٞ بعُٕ  هٚلر٘

 املسضغٞ  زاخى اإلزاضٝ  املسضغٚٞ  ج٘اُد مجٚع عّ ًػ٣٘الا

  

 عّ اهعٌى باهت٘قف اهفطز قطاض عوٟ إُٔ املبلط اهتقاعس  ) 1996aاهؿالي ) ٙعط  

ّ  إىل اه٘قر٘ي  قبرى  ٗشهرم  اختٚاضًٙرا،  ٙعرط   ٗط ٓرصٖ اهسضاغرٞ   اإلجبراضٜ    اهتقاعرس  غر

اهتقاعس املبلط إجطا٢ًٚرا بعُرٕ ترطن ًرسٙط املسضغرٞ ه٘يٚفترٕ اذتلً٘ٚرٞ، ٗإُٔرا١ خسًترٕ قبرى           

بو٘غ اهػّ اهقاُُ٘ٚٞ، أٗ قبى بو٘غ غرِ٘ات ارتسًرٞ ارتانرعٞ هوتقاعرس، ٗشهرم ألغربا        

 قحٚٞ، اجتٌاعٚٞ، ُفػٚٞ، ؾدكٚٞ، ٗاقتكازٙٞ   اخل 

 

 

ٞ  اضٝاإلز تعرس  َ  ط إزاضٜ تؿرلٚى  أقرغط  املسضغرٚ ّ  اهتعوٌٚرٛ،  اهِظرا ٍ  ًٗر  أٓر

ٕ  ٗألُٔرا  ًٗطاًٚٔا، بعٓسافٔا اهتعوٌٚٚٞ تِفٚص اهػٚاغٞ تت٘ىل ألُٔا اهتؿلٚالت فٕٚ،  اه٘جر

َ  هوِظاَ املباؾط ( أُٔرا  1969) Jordan(  ٗٙعطفٔرا  2004اجملتٌرع  )قرا ،    اهتعوٌٚٛ أًرا

فرٞ اهريت ٙرتٍ ًرّ خالمرا ت٘جٚرٕ املر٘اضز اهبؿرطٙٞ         مجوٞ ادتٔر٘ز املبصٗهرٞ ط اهقرطق املدتو   
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ٟ 1979اهرطنّ )  عبرس  بٌِٚا ٙعطفٔرا  ٗاملازٙٞ إلصتاظ أٓسا  اجملتٌع اهتعوٌٚٚٞ   أُٔرا  ( عور

 ٞ ٞ  اهعراًو  ط  زتٌر٘ا  ُؿراط  تطمجر ٘  املسضغر ّ  ًؿر ن  ٓرس   ضتر ٍ  خرالي  ًر ٓرصٖ   تِظرٚ

 اهصٜ املِظٍ هلىا شهم ( عوٟ أُٔا1987)  غوٌٚاْٙعطفٔا بٌِٚا ٗتِػٚقٔا،  اهِؿاباتا

ٞ  ٗفقاا ٗخاضجٔا، زاخى املسضغٞ بإ ابٚٞ ٙتفاعى ٞ   هػٚاغر ٞ  عاًرٞ، ٗفوػرف تكرِعٔا   تطب٘ٙر

َ  ٗاهكرا   اجملتٌرع  ٗأٓرسا   ٙتف  اهِـ١ مبا إعساز ط ضغبٞ اهسٗهٞ،   ٗٓرصا  هوسٗهرٞ،  اهعرا

 إلمتأًا املِاغد املِار ت٘فري ًع ٗاألُؿقٞ ًّ األعٌاي مبفٌ٘عٞ ًتِاغقٞ اهقٚاَ ٙقتهٛ

( ما بعُٔا زتٌ٘عٞ ًّ اهعٌوٚات اهتِفٚصٙٞ 1988اهعبٚسٜ ) إىل تعطٙف باإلنافٞ بِفا   

ٗاهفِٚٞ اهريت ٙرتٍ تِفٚرصٓا عرّ بطٙر  اهعٌرى اإلُػراُٛ ادتٌراعٛ اهتعراُٗٛ بقكرس تر٘فري            

املِار اهفلطٜ ٗاهِفػٛ ٗاملازٜ اهصٜ ٙػاعس عوٟ حفع امٌرٍ ٗبعرث اهطغبرٞ ط اهعٌرى     

اْ أَ مجاعًٚا ًرّ أجرى حرى املؿرلالت ٗترصهٚى اهكرعا  حترٟ        اهِؿن املَِظٍ; فطزًٙا ك

ٗعرالٗٝ عورٟ شهرم     تتحق  أٓسا  املسضغٞ اه ب٘ٙٞ ٗاالجتٌاعٚٞ كٌرا ِٙؿرسٓا اجملتٌرع    

ٛ  ٙؿرري  ٞ  اإلزاضٝ أْ إىل (1993ٗستٌر٘ز )  فٌٔر ٛ  املسضغرٚ  ٗاهِؿرابات  ادتٔر٘ز  مجٚرع  ٓر

َ  املِػرقٞ اهريت   ٞ  اهعراًو   فطٙر   بٔرا  ٙقر٘ ٜ  باملسضغر ْ  اهرص ّ  ٙتلر٘ ٕ  املرسٙط  ًر  ًٗػراعسٙ

 ٗخاضجٔا، املسضغٞ زاخى اه ب٘ٙٞ األٓسا  حتقٚ  بغٚٞ ٗاإلزاضٙ  ٗاهفِٚ ، ٗاملسضغ 

 غوٌٚٞ  أغؼ ٗعوٟ قحٚحٞ تطبٚٞ أبِا٢ٕ تطبٚٞ ًّ إهٕٚ اجملتٌع ٙٔس  ًا ًع ٙتٌؿٟ ٗمبا

ّ  ٓٛ املػ٣٘هٞ املسضغٚٞ اإلزاضٝتعترب  ٞ  اإلزاضٝ غٚاغرات  تِفٚرص  عر  ٗاإلزاضٝ اه ب٘ٙر

ٞ  ٓٛ املسضغٚٞ اإلزاضٝ أْ ٗحٚث اهتعوٌٚٚٞ ٗأٓسافٔا  ٟ  اهقا٢ٌر ٞ  حتقٚر   عور ٞ  ضغراه  املسضغر

َ  اهتكرط   ط أكررب  حبطٙٞ تتٌتع فإُٔا باهقوبٞ، قوتٔا املباؾطٝ خالي ًّ  براألزٗاض  ٗاهقٚرا

ٍ   عورٔا  ممرا  ٗاختاش اهقطاضات، بٔا، املِ٘ط ٝ  أٓر ٞ  ٗحرس ٞ  ط إزاضٙر  اه ب٘ٙرٞ،  اإلزاضٝ حوقر

٘   اهِاحٚٞ كبريٝ ًّ ًٞلاُ ٗٙعقٚٔا  املسضغرٞ،  (  ٗٙعتررب ًرسٙط  1997 فرطٗٝ،  اإلزاضٙرٞ )أبر

ٜ  اهؿردل  إُٔ  (1992اذتقبٞ ) ٗاهصٜ ٙط٠  ْ  أعقٚرت هرٕ اهكرالحٚات    اهرص  ميػرم  برع
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( 2103عطفرٕ   ظٙراْ )  بٌِٚا  أٓسافٔا  حتقٚ  ضت٘ اهتعوٌٚٚٞ باملرغػٞ هوػري املػرٗهٚٞ ظًاَ

 ضمسًٚرا  املعر  ٗامل٘اضز األخط٠ ط املسضغٞ ٗ بعُٕ  شهم اهؿدل املػ٣٘ي عّ املطؤٗغ 

ْ  املسضغٞ، ط ّ  ًػر٣٘ال  هٚلر٘ ٞ  اهعٌرى  ج٘اُرد  مجٚرع  عر ٞ   اإلزاضٙر  ٗاهفِٚرٞ ٗاالجتٌاعٚر

٘  املسضغرٞ،  زاخرى  ّ  األٗي املػر٣٘ي  ٗٓر ٞ  اإلجرطا١ات  اختراش  عر أٓرسا    هتحقٚر   املِاغرب

 ٞ ٞ  اإلزاضات ًرع  باهتِػرٚ   املسضغر إْ ادتعرربٜ  (  ٗهرصا فر  2004اهعوٚرا )قرا ،    اهتعوٌٚٚر

ٕ  تِاط قا٢ًسا ( ٙط٠ أْ ًسٙط املسضغٞ ٓ٘ أٍٓ عِكط ط اإلزاضٝ املسضغٚٞ ب٘قف2004ٞ)  بر

 اهصٜ فٔ٘ اهتعوٌٚٚٞ، اهعٌوٚٞ حتقٚ  أٓسا  ط فاعى زٗض ٗهٕ األٌٓٚٞ، باهغٞ حٚ٘ٙٞ ًٔاَ

  عٌوٕ  نٌّ إباض ٙعاٙؿٔا اهيت ٗاهق٠٘ ادتٔ٘ز مجٚع إزاضٝ بٕ تِاط

املسضغٞ،  بٔا ٙسٙط اهيت باهلٚفٚٞ ٗضغاهتٔا أٓسافٔا، حتقٚ  ط املسضغٞ صتا  ٙطتبن

 ؾدكٚتٕ، ط تتٌثى اهيت اهِاجحٞ اهقٚازٙٞ ٗباهكفات اهصٜ مياضغٕ، اهقٚازٜ ٗباهػو٘ن

 ًع إ ابٚٞ إُػاُٚٞ عالقات بِا١ ًّ أجى اهبِا١، اهعٌى ضت٘ إًلاُاتٕ عوٟ ت٘يٚف ٗقسضتٕ

ٟ   تع نرٍٔ،  اهيت ع٘باتاهك ٗتصهٚى اهعٌى، ٗحتػ  يطٗ  املسضغ ،  ٗاهعٌرى عور

ٞ  ًرسٙط  غو٘ن بٌ٘حٍٔ  ٗٙعس ٗحتقٚ  ضغباتٍٔ إؾباا ّ   عراًالا  املسضغر ًٌرا ًر  ع٘اًرى  ًٔ

 هرصا  أٓرسافٔا،  حتقٚ  ط فؿؤا أٗ نعفٔا ًّ ع٘اًى عاًالا ٗتق٘ٙطٓا أٗ املسضغٞ، صتا 

ٞ  أٗ إ ابٚٞ آةاض ًّ هوٌسٙطّٙ، ملا هٕ اإلزاضٜ اهػو٘ن بسضاغٞ اه بْ٘ٙ٘ آتٍ ٟ  غروبٚ  عور

ٛ  اهعٌرى  ٞ  ط اهؿردل املررةط   ( ألُرٕ  2002بطًترٕ )اهعٌراٙطٝ،    املسضغر َ  فاعوٚر  اهِظرا

أُرٕ   كٌرا  ستٚقٔا،  ٗط ًسضغتٕ، ُقاق زاخى ًٗػرٗهٚات أزٗاض بعسٝ ٙقَ٘ املسضغٛ، إش

ٞ  باضظٝ حيتى ًلاُٞ ٕ  ًطؤٗغرٕٚ،  بر   ًٗطً٘قر ٞ  تقرع  فعوٚر ٍ  ًػررٗهٚ ٞ  ُٗقرى  تِظرٚ  ٗتطمجر

ّ  ٗهعرى  ٗزاخى املسضغٞ، ضاًّ خا ٗاألفلاض األزا١ ٍ  ًر َ  اهريت  األزٗاض أٓر ٕ  بٔرا  ٙقر٘  أُر

 ٗٗنرع  ت٘اجرٕ املسضغرٞ،   اهريت  املؿرلالت  عورٟ تؿردٚل   املعوٌ  ًع ٙعٌى ًقٍٚ قا٢س
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ٛ كٌرا  ما  اذتور٘ي  ٕ  ِٙبغر ٕ  اهعراًو   األفرطاز  ٙقور  قرسضات   أْ عوٚر ٟ  ًعر  االبتلراض،  عور

ٜ  اهعٌرى  هتقر٘ٙط  ٞاهالظًر  ارتقر٘ات  ٗاختراش  ط تقر٘ٙط اهررباً ،   اإلبساا ٗتؿفٚع  اه بر٘

 ٞ  اإلزاضٜ اهفلرط  نر١٘  (  ٗط1983ٗآخرطْٗ )   Campbellعاًرٞ ًرّ ٗجٔرٞ ُظرط       بكرف

ٜ  أْ املسٙط عوٟ ( ٙتع 1990)  Pankake and Burrettاذتسٙث ًّ ٗجٔٞ ُظط   زٗض ٙررز

َ  ٗأْ ٙ٘يرف  ٗاملؿرط ،  اهقا٢س ٝ  ًفٔر٘ ٝ  اهقٚراز ٟ   هترِعلؼ  ، جبرساض  املعوٌر   آةاضٓرا عور

 ٞ ْ  ٗأْ تٌرع، ٗاجمل ٗاهقوبر ٕ  تلر٘ ٞ   هسٙر ٞ  خوفٚرٞ عوٌٚر ٍ  اهقٚراؽ  ب٘غرا٢ى  ٗاغرع  ٗاهتقر٘ٙ

 َ ٞ  اهبؿرطٙٞ ٗاهررباً    اهقر٠٘  ٗتقر٘ٙط  ٗخكا٢كرٔا،  االختبراضات  باغرتدسا  اهتعوٌٚٚر

ٗاالعتعاظ مبِٔٞ  ٗاالجتٌاعٚٞ، اإلُػاُٚٞ اهعالقات عوٚٔا تبين اهيت ٗاألغؼ ٗاألُؿقٞ،

 إ از عوٟ ٙعٌى اهصٜ ٓ٘ اهِاج  ٞاملسضغ ( أْ ًسٙط2005اهتسضٙؼ  بٌِٚا ٙط٠ حفٛ )

 اهعٌرى  يرطٗ   حتػر   خالي ًّ ٗشهم اهعاًو  ًعٕ، املعوٌ  هس٠ عاهٚٞ ًعِ٘ٙٞ ضٗ 

َ  باألًاْ ٗإؾعاضٍٓ ٍ  ٗاهتقرسٙط،  ٗاالحر ا  ٙقرف  ْأٗ ًؿرلالتٍٔ،  ط حرى  ًٗػراعستٔ

  ٗحد املسضغٞ  باالُتٌا١ اهؿع٘ض هسٍٙٔ ٙعٌ  ٗأْ ارتاضجٚٞ، اههغ٘ط ااٖ جباُبٍٔ

ٛ  املعراف،  إىل أحٚى أٜ  اهعٌى عّ امل٘يف تقاعس اه٘غٚن: ًعفٍ ط جا١  ٗٓر

 عسَ ًّ (  ٗباهطغ1993ٍقِٚتاْ،  )بّ  اهوغٜ٘ اجملٌع قبؤا اهيت احملسةٞ اهلوٌات ًّ 

 ج٘اُرد  عورٟ عرسٝ   اتفقر٘ا  أٍُٔ إال هوتقاعس ٗاحس ًفَٔ٘ عوٟ ٗاملدتك  اهعوٌا١ اتفاق

ٞ  ٙطتبن تقاعساه أْ ًِٗٔا باهتقاعس، تطتبن ّ  أكثرط  باه٘يٚفر ٕ  ًر فاملتقاعرس   باهعٌرى،  اضتبابر

 كٌرا  اهعٌرى،  عوٟ قازض غري ٙلْ٘ أْ ؾطباا ًعًِٚا، ٗهٚؼ غًِا ٙبوغ عِسًا اه٘يٚفٞ ٙ ن

  اختٚاضًٙا أٗ إجباضًٙا ٙلْ٘ اهتقاعس أْ كٌا األخط٠، باألزٗاض االجتٌاعٚٞ اهتقاعس ٙطتبن 

ٕ 2008ٙعطفرٕ مساعِرٞ )  ( بٌِٚا 1998)اهغطٙد،  ٕ  إُٔرا١  اختٚراض اهفرطز   ( بعُر قبرى   خسًتر

 ُفػرٚٞ،  أٗ اجتٌاعٚٞ، ألغبا  اهتقاعس، ٗشهم قاُْ٘ حػد قاًُُ٘ٚا احملسزٝ اهػّ بو٘غ
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املسُٚرٞ باملٌولرٞ اهعطبٚرٞ اهػرع٘زٙٞ      ٙػٌ  ُظاَ ارتسًٞ  .قحٚٞ أٗ أٗ ًازٙٞ، أٗ ٗيٚفٚٞ،

ٕ   ب امل٘يررف إىل ض٢ٚػررٕ  االغررتقاهٞ ٗاإلحاهررٞ عوررٟ اهتقاعررس املبلررط  بقوررد ًلترر٘  ٙقسًرر

املباؾط ًعوًِا ضغبتٕ ط تطن ارتسًٞ، ٗاهتعوٌٚات املِظٌٞ شهرم ً٘نرحٞ ط ال٢حرٞ اُتٔرا١     

ٗترررراضٙذ  1/813ارتسًررررٞ اهكررررازضٝ مب٘جررررد قررررطاض زتوررررؼ ارتسًررررٞ املسُٚررررٞ  ضقررررٍ   

ٓر عوٟ أْ ٙتٍ قب٘ي اغتقاهٞ ًّ ٙؿغى أٙاا ًّ املطتبت  ارتاًػٞ عؿطٝ أٗ 20/8/1423

طاض ًّ اه٘ظٙط املدرتل أٗ ض٢رٚؼ املكروحٞ املػرتقوٞ بعرس اغرت٣صاْ املقراَ        اهطابعٞ عؿطٝ بق

َ اهػاًٛ، ٗٙتٍ قب٘ي اغتقاهٞ ًّ ٙؿغى املطاتد األخط٠ ًّ قاحد اهكالحٚٞ  ٗ  ٙقر٘

٘  اهتقاعس إمنرا  ُظاَ أْ ًبسأ عوٟ اهػع٘زٙٞ اهعطبٚٞ املٌولٞ ط اهتقاعس ُظاَ َ  ٓر  ترعً   ُظرا

 ترعً   بعُٕ املسُٛ ُظاَ اهتقاعس اهػع٘زٜ اهِظاَ عط  ت٘فري، فقس ُظاَ ٗهٚؼ اجتٌاعٛ

ٍ  هٕ ٙلفى ًػتٌط ً٘ضز ًاهٛ بهٌاْ ارتسًٞ اُتٔا١ بعس ٗعا٢وتٕ هوٌ٘يف اجتٌاعٛ  ٗمر

 إىل: املسُٛ اهتقاعس ِٗٙقػٍ اهلطميٞ )بّ قِٚتاْ(   اإلُػاُٚٞ اذتٚاٝ بعسٖ ًّ

   

ٝ  حرسزت  ٞ  املراز ٝ  ارتاًػر ّ  عؿرط َ  ًر املرسُٛ )ٗظاضٝ ارتسًرٞ املسُٚرٞ     اهتقاعرس  ُظرا

http://www.mcs.gov.sa  ) اهتقاعس إىل ه٘ج٘  اإلحاهٞ اهعٌط ًّ اهػت  بو٘غ  ٟ  ٗاغرتثِ

 ّ ٝ  اهر٘ظضا١  شهرم  ًر ٞ  اذتراالت  ٗط ٗاهقهرا ّ  بعرس   ر٘ظ اهتٌسٙرس   االغرتثِا٢ٚ ٞ  غر  ارتاًػر

ٓرر(  1421اضٜ حبػد ًا أٗضزٖ اهغاًسٜ )اإلجب اهتقاعس ًولٛ ٗحيكى مبطغَ٘ ٗاهػت 

 غاَ أًط أٗ اه٘ظضا١ زتوؼ ًّ بقطاض باهعفع، اهفكى اإلقابٞ اه٘يٚفٞ، عِس إهغا١ بػبد

ًًا ٗٗفاٝ عؿط عّ مخػٞ ارتسًٞ غِ٘ات تقى أال عوٟ  .امل٘يف عا

 

 

http://www.mcs.gov.sa/
http://www.mcs.gov.sa/
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ٝ  ترِل  ٞ  املراز ّ  عؿرط  اهثاًِر َ  ًر ٟ   باملٌولرٞ   اهِظرا ٕ  اهعطبٚرٞ اهػرع٘زٙٞ عور   ر٘ظ  أُر

ٟ  اهتقاعرس  بورد  هوٌ٘يرف  ٕ  بوغرت ًرسٝ   ًرا  ًتر ٞ  20 خسًتر  بورد  هوٌ٘يرف  ٗحير   .غرِ

ّ  تقى خسًٞ ال بعس ٗشهم هوتقاعس، اهِظاًٚٞ اهػّ بو٘غ قبى هوتقاعس إحاهتٕ ّ  عر  عؿرطٙ

ٟ  اإلزاضٝ ٗافقرت  فرإشا  غِٞ، ٗعؿطّٙ مخػاا تبوغ ٗال غِٞ، ٛ   عور  خسًاترٕ،  بوبرٕ تِتٔر

ٕ  بود تاضٙذ ًّ تقاعسٜ عافً هٕ ٗٙكط  ٟ  إحاهتر اهتقاعرس )ٗظاضٝ ارتسًرٞ املسُٚرٞ     عور

http://www.mcs.gov.sa)  ( ط زضاغتٕ 1996ٗٓ٘ ًا أٗضزٖ اهعتٚيب ) 

ققراا اه بٚرٞ    ً٘ج٘زٝ عِرس اهعراًو  حبقرى   غوبٚٞ  يآطٝ املبلط اهتقاعس يآطٝ إْ

ٍ  ، حٚثٗاهتعوٍٚ ّ  خيرطجٔ ٝ  ًر ٘  اهعٌرى،  زا٢رط ٞ  ٗٓر ٞ   ٙرطتبن  باهِتٚفر  مبؿرلالت زتتٌعٚر

ٞ  خقرن  تعٚر   حقٚقٚٞ ٘  اهسٗهر ٕ  تتػراضا  عكرط  ٗاهتقر٘ض ط  هوٌِر اهرتغريات )اهغاًرسٜ،    فٚر

ٙٞ ٗإُػرراُٚٞ اهتقاعررس املبلررط ٗهٚررس عررسٝ ع٘اًررى اجتٌاعٚررٞ ٗاقتكرراز     ٓررر(  ٗٙعررس  1421

ْ  1430اهقحقراُٛ،   ٓرر;  1429ٗتِظٌٚٚرٞ )امٌرالْ،     حتسٙرس  إىل اه٘قر٘ي  ٓرر(    ٗإ

 ط ًسٙط٠ املرساضؽ  املػ٣٘هٞ عّ ادتٔٞٙػاعس  قحٚ  بؿلى اهظآطٝ ٓصٖ حفٍ ٗج٘ز

ٞ  تق٘ض ٓصٖ ًطاقبٞ ًّ  اهػع٘زٙٞ اهعطبٚٞ املٌولٞ ٟ  ٗآةاضٓرا  املؿرلو ٞ  عور ٞ  اهعٌوٚر  اهتعوٌٚٚر

كٌرا أْ    ٍ ستاٗهرٞ اهتقوٚرى ًرّ ارةراض اهػروبٚٞ هوتقاعرس املبلرط        ًٗرّ ةر   ،عِاقرطٓا  بلرى 

اهقطُرٛ   س أٗنر   فقر   ،ّٙ ٗاملرسٙط  اهتقاعس املبلط ط ققاا اه بٚٞ ٗاهتعوٍٚ ٙؿٌى املعوٌ

تعررسز  ٓررٛ( أْ ًررّ أغرربا  اهتقاعررس املبلررط هوعرراًو  ط حقررى اه بٚررٞ ٗاهتعوررٍٚ  2011)

ٚرف املعورٍ بِؿرابات غرري اهترسضٙؼ،      املِآ ، كثطٝ ُكرا  املعورٍ ًرّ اذتكرل، تلو    

عسَ توٌؼ احتٚاجات ًٗعاُاٝ ٌَٗٓ٘ املعوٌ ، ٗاُعساَ اذت٘افع املعه٘فٞ  بٌِٚرا أٗنر     

http://www.mcs.gov.sa/
http://www.mcs.gov.sa/


  السادسالعدد                                 جامعة اجملمعة                     

 

  
 

 

268 
 هـ0216م/صفر  4102ديسمرب        

( أْ ًررّ أبررطظ أغرربا  تقاعررس اهعرراًو  ط ققرراا اه بٚررٞ ٗاهتعوررٍٚ ًبلررًطا 2011) ارتطًررٞ

اهتفررطغ  قررع٘بٞ املِٔررٞ، ًررع قوررٞ احملفررعات ًررّ ٗظاضٝ اه بٚررٞ، إنررافٞ إىل بوررد اهرربعض 

ٕ  ٗحٚرث  ألعٌرامٍ ارتاقرٞ    ٞ  زضاغرات  ت٘جرس  ال أُر ّ  غرابق ملرسٙطٜ   املبلرط  اهتقاعرس  عر

 يتاهتعرط  إىل اهع٘اًرى اهر    حتراٗي  اهسضاغٞ ٓصٖ فإْ اهعطبٚٞ اهػع٘زٙٞ املٌولٞ ط املساضؽ

ٜ  األًرط  املبلرط  اهتقاعس ترزٜ إىل زفع املسٙطّٙ ضت٘ ٝ   اهرص ٟ  ٙعقِٚرا اهقرسض ًعادترٞ ٓرصٖ    عور

 .ًِٔفٛ بؿلى ٓصٖ اهظآطٝ ًع اهتعاًى ًّ ميلّ ٗمبا ،اهقازًٞ هػِ٘اتا ط اهظآطٝ 

ُظطا هعسَ ٗج٘ز زضاغات غابقٞ تِاٗهت ً٘ن٘ا اهتقاعس املبلط ملسٙطٜ املساضؽ 

ُٗظًطا ألٌٓٚٞ ٓصٖ اهسضاغات ط اهتعط  عوٟ ًا  ،اذتلً٘ٚٞ ط املٌولٞ اهعطبٚٞ اهػع٘زٙٞ

، هصا فإْ اهبحث اذتاهٛ حيراٗي اهتعرط  عورٟ يرطٗ      امل٘ن٘ا ط ٓصا غب  ٗأْ تِاٗهتٕ

اهتقاعس املبلط ط ققاعات عٌى شتتوفٞ ٗخكً٘قا األقط  ًِٔا هوعاًو  ط حقى اه بٚرٞ  

  ٗاهتعوٍٚ 

ٝ  ( ٗاهريت ٓرسفت إىل اهتعرط  إىل    1991ٗامرسٓ٘ز )  ادترب زضاغٞ   تقاعرس  يرآط

  ٞ ٞ  أخرص  مت حٚرث ٗأغربابٔا    املعوٌرٞ اهل٘ٙتٚر ّ  عِٚر  املتقاعرسات  اهل٘ٙتٚرات  املعوٌرات  ًر

 املعوٌٞ بؿدكٚٞ ًتعوقٞ ًتغريات إغتباُٞ تِاٗهت ٗاغتدسًت ًعوٌٞ،( ٩٨ٗعسزّٓ )

ٞ ٗ االقتكرازٙٞ   ٗاهظرطٗ   ٞ  االجتٌاعٚر ٞ اٗ ٗاإلزاضٙر ٞ  زفعرت  اهريت  ملِٔٚر ٞ  املعوٌر  اهل٘ٙتٚر

 اهل٘ٙتٚٞ املعوٌٞ تقاعس آطٝبظ اضتباباا أكثط اهع٘اًى إىل أْ اهسضاغٞ ٗت٘قوت  ،هوتقاعس

 األغرطٝ،  زخى ًٗت٘غن بتسضٙػٔا، تقَ٘ اهيت االجتٌاعٚٞ، ٗاملازٝ اهسضاغٚٞ اذتاهٞ ٓٛ

ْ  ٗاملرٓرى  ٞ   اهظرطٗ   اهعوٌرٛ، ٗأ ّ  اإلزاضٙرٞ ٗاملِٔٚر ٞ  ًر ٞ  اذتر٘افع  قور  ٗاملعِ٘ٙرٞ،  املازٙر
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 ٞ هقوداهل٘ٙتٚ املعوٌٞ تسفع اهيتٓٛ اإلزاضٙٞ  اهظطٗ  ًّ اإلزاضٜ ٗغريٓا ٗاألغو٘ 

 اهصاتٚٞ  األغبا  ًّ أكثط املبلط اهتقاعس

 ٞ  املبلرط  اهتقاعررس ( فقررس ٓررسفت إىل زضاغررٞ يررآط1993ٝاهقحررٚ  ) أًرا زضاغرر

ٞ  هوٌر٘يف  ط  ٟ  ٗاذتور٘ي  ٗأجطٙرت   األغربا   اهل٘ٙرت  زٗهر ٞ  عور  ٩٨٨ ق٘أًرا  عِٚر

ٞ  ٗتهرٌِت  اهبٚاُرات  كعزاٝ دتٌرع  االغتباُٞ عوٟ اهسضاغٞ ٗاعتٌست ،ًتقاعًسا   االغرتباُ

 امل٘يف ٙسفع ًا أٍٓ أْ ٗقس خوكت اهسضاغٞ إىل .اهتقاعس املبح٘ة  ٗأغبا  خكا٢ل

ٞ  املاهٚرٞ، ٗاهع٘اًرى   املعاٙا ٓ٘ اهتقاعس إىل ٍ  ٗاهتِظٌٚٚرٞ،  اإلزاضٙر ّ  اههرغ٘ط  ةر  جاُرد  ًر

 . ٗاهؿدكٚٞ اهكحٚٞ ٗاهع٘اًى املتقاعسّٙ، ظًال٢ٍٔ

ٞ  األبعراز  (a 1996اهؿالي ) ٗتِاٗهت زضاغٞ ٝ  األغاغرٚ  اإلزاضٜ اهتقاعرس  هظرآط

ّ  160عوٟ  اغتباُٞ امل٘يف  اهل٘ٙتٚ ، حٚث ٗظعت ب  املبلط ّ  ًر  ًبلرًطا،  املتقاعرسٙ

 :ٓٛ أغاغٚٞ ف٣ات مخؼ ط تِحكط املبلط اهتقاعس أْ أغبا  إىل اهسضاغٞ ت٘قوت ٗقس

ٍ  أغرطٙٞ،  أغربا   أغبا  اقتكازٙٞ، ُفػٚٞ، أغبا  ٗيٚفٚٞ، أغبا  ٞ  أغربا   ةر  قرحٚ

ّ  ترب   سٗقر  اه تٚد  ٗعوٟ ٞ  ٗجر٘ز  ِترا٢  اه ًر ٞ  شات عالقر ٞ  زالهر  املػرت٠٘  بر   إحكرا٢ٚ

ٟ  املبلرط،  اهتقاعرس  ٗب  ٗاملػت٠٘ اه٘يٚفٛ اهتعوٌٚٛ ٟ  أْ مبعِر ًٌرا  األعور ٘  تعوٚ  األكثرط  ٓر

ٛ  املػت٠٘ ط املبلط، ٗاألقى اهتقاعس ط ضغبٞ ٞ  أكثرط  اهر٘يٚف ّ  ٗمل اهتقاعرس،  ط ضغبر  ٙلر

ٞ  شات عالقٞ ِٓان  اإلزاضٜ اهتقاعرس  ٗبر   ادترِؼ، ٗاهعٌرط   ريًٜرتغ  إحكرا٢ٚٞ بر    زالهر

 املبلط 

ٞ  ( ٗاهريت ٓرسفت إىل   1997اهوعبْ٘ ) أًا زضاغٞ ٝ  ااآرات  زضاغر اهػرع٘زٙٞ   املرطأ

ّ أجرى شهرم قاًرت اهباحثرٞ بإعرساز زضاغرٞ ٗقرفٚٞ عورٟ         ًاملبلط  ٗ اهتقاعس ضت٘ اهعاًوٞ

 ٗظاضٝ ت،اهبِررا ً٘يفررٞ ًررّ ققاعررات اهط٢اغررٞ اهعاًررٞ  هتعوررٍٚ 285عِٚررٞ ًلُ٘ررٞ ًررّ 

ٞ  االجتٌاعٚرٞ،  ٗاهؿ٣ْ٘ اهعٌى ٗظاضٝ اهكحٞ، ٞ   املورم  جاًعر  اإلًراَ،  غرع٘ز، ٗجاًعر
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ٞ  ٗقس ت٘قروت  ،اهعِٚٞ حفٍ ًّ ٪ ٩٩ اهعاَ اهتعوٍٚ ط املعوٌات ُػبٞ ٗكاُت  اهسضاغر

ٖ  ٗجر٘ز  إىل ٜ  اارا ٘  قر٘ ٞ  املبلرط،  اهتقاعرس  ضتر  ٗاألغرطٙٞ،  االجتٌاعٚرٞ،  هوهرغ٘ط  ُتٚفر

ٞ  أْ اهسضاغٞ غطٝ، ٗبِٚتاأل هؿرْٗ اهتفطغ ٗهوطغبٞ ط ٝ  هكرح ٞ  املرطأ  قً٘ٙرا  ترعةرًيا  اهعاًور

 . املبلط اهتقاعس ضت٘ عوٟ ااآاتٔا

حتوٚرى يرآطٝ اهطغبرٞ ط اهتقاعرس      (1999ٗاغتٔسفت زضاغٞ ن٘زٝ ٗاهسعٚ  ) 

املبلط ًّ اهعٌى هس٠ املر٘يف  اهلر٘ٙتٚ  اهعراًو  ط عِٚرٞ ًرّ ًِظٌرات ً٘ظعرٞ عورٟ         

ًؿ ن( ، ًع  -خام  -هثالةٞ اهعاًوٞ باهل٘ٙت )حلً٘ٛ اهققاعات االقتكازٙٞ ا

 4زضاغرٞ هوع٘اًرى شات اهكروٞ بٔرصٖ اهظرآطٝ  ٗقرس قػرٌت اهسضاغرٞ ٓرصٖ اهع٘اًررى إىل          

( اهع٘اًررى اهسمي٘غطافٚررٞ أٗ اهؿدكررٚٞ، ٗنوررت اهِرر٘ا ٗاهػررّ     1) زتٌ٘عررات ٓررٛ: 

هع٘اًررى ( ا2ٗاألقسًٚررٞ اه٘يٚفٚررٞ ٗاملػررت٠٘ اهتعوٌٚررٛ ًٗػررت٠٘ األجررط أٗ املطتررد، )     

( 3اهتِظٌٚٚررٞ، ٗاقتكررطت عوررٟ ُرر٘ا اهققرراا االقتكررازٜ اهررصٜ تِتٌررٛ إهٚررٕ املِظٌررٞ، )  

( اهع٘اًررى 4اهع٘اًررى اه٘غررٚقٞ، ٗمتثوررت ط ًػررت٠٘ اهطنررا اإلمجرراهٛ عررّ اهعٌررى، )  

ارتاضجٚٞ أٗ احملٚقٚٞ ٗنوت ًػت٠٘ اهسعٍ االجتٌاعٛ املتر٘افط، ًٗرسٜ إتاحرٞ فرطم     

ا ك٘ٙتًٚرا ٙعٌورْ٘ ط   ً٘يفار  283ًٚػطٝ ًلُ٘ٞ ًرّ  عٌى بسٙوٞ  اغتدسًت اهسضاغٞ عِٚٞ 

ًِظٌات ً٘ظعٞ عوٟ اهققاعات اهثالةٞ  ٗأؾاضت اهِتا٢  بكفٞ عاًٞ، إىل ٗج٘ز تطابن 

غويب ب  ضغبٞ امل٘يف ط اهتقاعس املبلط ًٗػت٘ٙات كى ًّ: اهطنا اهعاَ عّ اهعٌرى،  

ٝ تطابن إ ابٛ ًرع  ٗاهسعٍ االجتٌاعٛ، ٗاألج٘ض ٗاملطتبات، عالٗٝ عوٟ تطابن اهظآط

 ًس٠ إتاحٞ أٗ ت٘افط فطم عٌى بسٙوٞ   

ٟ  اهتعرط   ٓرر( فقرس ٓرسفت إىل    1421أًرا زضاغرٞ اهغاًرسٜ )    ٖ  عور َ  االارا  اهعرا

ٞ  أٓرسا   ٗهتحقٚ  املبلط، اهتقاعس امللطًٞ ضت٘ ًلٞ ًسِٙٞ ط هوٌعوٌ  َ  اهسضاغر  اغرتدس
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ٞ  اه٘قرفٛ ٗكاُرت   املرِٔ   ًٌرا  (722) اهعِٚر ّ  ًعو ٍ   ًر ٞ  ًطاحرى اهتعورٚ ٞ  اهثالةر  االبتسا٢ٚر

ٞ  ٗاملت٘غقٞ ٍ  ٗبوغرت  ٗاهثاُ٘ٙر ّ  ٪ 10ُػربتٔ ٞ  أًرا  اهسضاغرٞ   زتتٌرع  ًر ٛ  أزاٝ اهسضاغر  فٔر

 اهسضاغٞ  ت٘قوت اهتقاعس  ٗقس ضت٘ املعوٌ  اااٖ ًٗقٚاؽ اهسمي٘غطافٚٞ اهبٚاُات ًقٚاؽ

 كراْ ِٓران   كٌا اهسضاغرٞ،  عِٚٞ ًّ ٪ 50 هس٠ املبلط اهتقاعس ضت٘ غويب اااٖ ٗج٘ز إىل

ٞ  زالهٞ شات القٞع  غرِ٘ات  ٗعرسز  اهعٌرط  ًرّ ًرتغري   كرى  بر   ٪1 ًػرت٠٘  عِرس  إحكرا٢ٚ

ٞ  ت٘قروت ٗ  املبلرط،  اهتقاعس ضت٘ املعوٌ  ٗاااٖ ارتسًٞ  فرطٗق  إىل ٗجر٘ز أًٙهرا   اهسضاغر

ٞ  شات ٞ  زالهر ٛ  املرٓرى  ًرتغري  بر   ٪5ًػرت٠٘   عِرس  إحكرا٢ٚ اذتاهرٞ   ًٗرتغري  اهسضاغر

 ٞ ٖ  ٗبر   االجتٌاعٚر ٘  املعوٌر   اارا ٞ  ٗخوكرت  .املبلرط  قاعرس اهت ضتر ّ  عرسز  إىل اهسضاغر  ًر

ٞ  املعوٌر   بعٗناا االٓتٌاَ أٌٓٔا: اهت٘قٚات ٞ  االجتٌاعٚر ٞ  ٗاهِفػرٚ ٞ  ٗاه٘يٚفٚر  ٗاملازٙر

ّ  تطفرع  اهريت  اهقرطق  ط ٗاهبحث ادتػٌٚٞ ٗقحتٍٔ ٞ  املعوٌر   ضنرا  ًر  اهتعورٍٚ،  ط ًِٔر

ٞ  ب٘اقع ٗضبقٕ اه بٜ٘ اإلعساز بطاً  ط اهِظط ٗإعازٝ خقر٘ات   ٗاختراش  ٙرٞ، اه ب٘ اهعٌوٚر

 املبلط  اهتقاعس يآطٝ تفاقٍ ملِع إجطا٢ٚٞ

 املرسُٚ   امل٘يف  ٓر( إىل اهتعط  عوٟ ااآات 1426ٗٓسفت زضاغٞ املقريٜ )

َ  املبلرط ط  اهتقاعرس  ضت٘ ٞ   ُظرا ّ   ارتسًرٞ املسُٚر ْ  اهػرع٘زٜ اهرصٙ ٞ  املطاترد  ٙؿرغو٘  ط اهعاًر

 ٞ ّ ، اهسٗهر ٞ  ًر ٞ  األٗىل املطتبر ٝ  إىل ارتاًػر َ  اهسضاغرٞ،  أٓرسا   تحقٚر  ٗه ،عؿرط  اغرتدس

ٛ  املرِٔ   ٞ   اه٘قرف ّ  املػرحٛ هعِٚر ٛ  ٗاملرِٔ   املر٘يف   ًر  إىل اهطجر٘ا  مت حٚرث  ،اه٘ةرا٢ق

 امللرتيب  األغرو٘   اغتدسَ كٌا املتقاعسّٙ  أعساز ح٘ي املسُٚٞ ٗٗةا٢  ارتسًٞ غفالت

ٜ   هبِرا١  ٞ  اإلبراض اهِظرط ٞ  اهسضاغرات  ًٗطاجعر ٞ  شات اهػرابق ٞ  اهعالقر  ٗاعتٌرست  .باهسضاغر

ٞ  أْ إىل ٗت٘قروت  ،اهبٚاُات دتٌع االغتبإُ هسضاغٞا ٞ  املرسُٚ   املر٘يف   غاهبٚر  ط اهسٗهر

 اهفطم اه٘يٚفٚرٞ،  ًّ عسز ًِٔا ت٘فرياملعاٙا  ًّ عسز هٕ املبلط اهتقاعس أْ عوٟ ٙ٘افقْ٘

ٝ  اهبقاهرٞ،  ًؿلوٞ ًّ اهتدفٚف ط املػاعسٝ ٞ   اهرتدول  ط املػراعس ٞ  ًرّ اهبقاهر  ط املقِعر
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ْ   اهصّٙ هوٌ٘يف  اه قٛ فطقٞ إتاحٞ ٚٞ،اذتلً٘ األجٔعٝ ٞ  كراُ٘ا ِٙتظرطٗ اه قرٛ    فطقر

ٞ  فقس املبلط، اهتقاعس غوبٚات خيل فٌٚا أًا  بعرض  تػرط   ٔرا تؿرٌى  أُ أئطت اهسضاغر

ٞ  اهلفا١ات أبر٘ي،   فر ات  إىل اهتقاعرس  ًعاؾرات  ارترربات، ٗقرط    ٗأقرحا   اهبؿرطٙ

 ٝ ّ  سزعر  أْ ٗأٗنرحت اهِترا٢    .اهتقاعرس  ًعاؾرات  ًكرطٗفات  ٗظٙراز ْ  اهرصٙ  ط ٙطغبر٘

٘  املرسُٚ   املر٘يف   ٙتعو  بااآات أًا فٌٚا  ٙطغبُٕ٘ ال اهصّٙ ًّ أكثط املبلط اهتقاعس  ضتر

ٞ  اهطغبٞ اهسضاغٞ أْ عٗنحتف ،املبلط اهتقاعس ط املرةطٝ اهع٘اًى  اذترط  اهعٌرى  ط مماضغر

ّ  ٗاهبحرث  هوؿررْٗ اهعا٢وٚرٞ،   اهتفرطغ  ٙوٚٔرا  تعةرًيا، اهع٘اًى أكثط ٓٛ ٞ  فرطم  عر  ٗيٚفٚر

َ  ط املسُٚ  امل٘يف  قطاضات ترةط عوٟ اهيت اهع٘اًى خيل فٌٚا أًا أفهى، ٞ  عرس  اهطغبر

٘  ادتاُد ٓصا ط تعةرًيا اهع٘اًى أكثط أْ اهسضاغٞ أئطت  فقس املبلط، اهتقاعس ط َ  ٓر  عرس

ٍ  املِٔٞ، ٗحد اهعٌى، ط اهطغبٞ اهتقاعس، ٙوٕٚ ًعاف كفاٙٞ ٛ  ةر ًرّ   كرى  شهرم  بعرس  ٙرعت

   االجتٌاعٛ  املطكع عوٟ ٗاحملافظٞ اهفطاغ ٗقت إؾغاي

ٟ  2007اهعٌاضٜ ) أًا زضاغٞ  تقرف  اهريت  اهع٘اًرى  ( فقس ٓسفت إىل اهتعرط  عور

 بسٗهٞ اهعاَ اهتعوٍٚ ًساضؽ ط اهققطٙات ب  املعوٌات املبلط اهتقاعس يآطٝ اُتؿاض ٗضا١

 ًّ عِٚٞ عوٟ اًُٚٞٚس بسضاغٞ اهقٚاَ مت اهسضاغٞ اذتاهٚٞ أٓسا  حتقٚ  إىل ٗهو٘ق٘ي  ققط

 اهباحثٞ إعساز ًّ اغتباُٞ اغتدساَ مت   ٗقس هوتقاعس، خيققّ اهالتٛ اهققطٙات املعوٌات

ٝ  (40ًّ ) تلُ٘ت ٟ  ببقرت  عبراض ٞ  عور ٞ  عِٚر  ت٘قروت  ( ًعوٌرٞ، ٗقرس  395ًرّ )  ًلُ٘ر

 إىل باملعوٌٞ اهققطٙٞ تسفع ًتعسزٝ ع٘اًى ٗج٘ز أٌٓٔا: اهِتا٢  ًّ زتٌ٘عٞ إىل اهسضاغٞ

ٖ  أترت  ٗقس اهتقاعس، بود ط اهتفلري ٟ  أٌٓٚتٔرا  حػرد  اهع٘اًرى  ٓرص ٘  عور ارترٛ:   اهِحر

 . ؾدكٚٞ ٗع٘اًى ًِٔٚٞ ع٘اًى اجتٌاعٚٞ، ع٘اًى إزاضٙٞ، ع٘اًى
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( اهيت ٓسفت إىل اهتعط  عورٟ أٓرٍ  اهع٘اًرى املررةطٝ     2007ٗط زضاغٞ ستافظٕ )

( 300اغرٞ ًرّ )  تلُ٘رت عِٚرٞ اهسض  فقرس  شتتوفرٞ    ًِظٌاتط اهتقاعس املبلط ط األضزْ ط 

هغ اًتقاعررًسا )تقاعررسٗا ًبلًطا(ررر حٚررث مت أخررص عِٚررٞ عؿرر٘ا٢ٚٞ ًررّ زتتٌررع اهسضاغررٞ اهبرر      

( اغتباُٞ قاذتٞ  283( اغتباُٞ ٗاغ زاز )300( ًتقاعًسا ًبلًطار ٗقس مت ت٘ظٙع )4148)

ط  اًالْ ٙرررةطاعررٌٓررا ٗأٗنررحت اهِتررا٢  أْ ارتكدكررٞ، ٗإعررازٝ ٓٚلوررٞ املِظٌررات    

ٞ جٞ كبريٝ  بٌِٚا اهتقاعس املبلط بسض أْ اهع٘اًرى اإلزاضٙرٞ ٗاالجتٌاعٚرٞ     أٗنحت اهسضاغر

ًّ اهع٘اًى املرةطٝ ط  تعّسٗغ١٘ اذتاهٞ اهكحٚٞ هألفطاز اهعاًو  ٗٗج٘ز ب٣ٚٞ عٌى غ٣ٚٞ 

 اهتقاعس املبلط، ٗهلّ بسضجٞ ًت٘غقٞ 

 اهثاُ٘ٙٞ املساضؽ ًعوٌٛ اااٖ إىل اهتعط   ( إىل2008)  مساعِٞ ٗٓسفت زضاغٞ

ٞ املبلرط،   ضت٘ اهتقاعرس  ، فوػق ناي اههفٞ ستافظات ط ً٘ٚٞاذتل ْ  باإلنراف  أةرط  هبٚرا

 ارتسًٞ ًٗػرت٠٘  ٗغِ٘ات ٗاهعٌط االجتٌاعٚٞ اهعوٌٛ ٗاذتاهٞ ٗاملرٓى ادتِؼ ًتغريات

ًعوٍ  700ٗكاْ أفطاز عِٚٞ اهسضاغٞ  .املبلط ضت٘ اهتقاعس املعوٌ  اااٖ عوٟ زخى األغطٝ

ّ  ٪10ًٗعوٌٞ ٗٓ٘ ًا ًثى   ٛ  ًر ٞ  املرساضؽ  ًعوٌر ٞ  اهثاُ٘ٙر نراي   ستافظرات  ط اذتلً٘ٚر

ْ  (700أقرى )  ًّ اغتباُٞ (670اغ جاا ) اههفٞ ٗمت ٛ     ٗبِٚرت اهِترا٢  أ  ااراٖ ًعوٌر

٘  اههفٞ، فوػق  ناي ستافظات ط اهثاُ٘ٙٞ اذتلً٘ٚٞ املساضؽ ْ  اهتقاعرس املبلرط   ضتر  كرا

 ناي ستافظات ط اذتلً٘ٚٞ اُ٘ٙٞاملساضؽ اهث ًعوٌٛ زتاالت اااٖ ٗكاْ تطتٚد إ ابًٚا;

   ٘ ٟ  جرا١  املبلرط  اهتقاعرس  اههرفٞ، فوػرق  ضتر ٘  عور ٛ  اهِحر اجملراي    املطتبرٞ األٗىل   :ارتر

ٞ  اهِفػٛ، اجملاي اهثاُٚٞ االجتٌاعٛ، املطتبٞ ٞ  املطتبر ٞ  اهر٘يٚفٛ،  اجملراي  اهثاهثر اهطابعرٞ   املطتبر

ٗ  ٗاملطتبٞ ارتاًػرٞ اجملراي   املازٜ، اجملاي َ اهِتر  أٗنرحت اهكرحٛ    فرطٗق  ٗجر٘ز  ا٢  عرس

ٞ  شات ٞ  زالهر ٞ  ًػرت٠٘  عِرس  إحكرا٢ٚ ٖ   ط  ٪5  اهسالهر ٞ  ًعوٌرٛ املرساضؽ   اارا  اهثاُ٘ٙر

    ادتِؼ  ملتغري تعع٠ ٗاهكحٛ اجملاه  املازٜ ط املبلط اهتقاعس ضت٘  اذتلً٘ٚٞ
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ٛ  ( إىل2010أب٘ اهطٗؽ ٗاهػقا ) زضاغٞ ٗٓسفت  اهطنرا  ًػرت٘ٙات  اهتعط  عور

ّ  اهعًٌ٘ٚٞ اه٘يا٢ف ط اهعاًو  هس٠ اه٘يٚفٛ َ  عر ٞ   ُظرا ٞ  باهتقاعرس  املعاٙرا املطتبقر  ُٗٔاٙر

 ٙعتٌس عوٟ اهصٜ اهتحوٚوٛ، اه٘قفٛ املِٔ  ارتسًٞ، ٗهتحقٚ  امس  مت االعتٌاز عوٟ

ّ  اهبٚاُرات  مجرع  ٝ  عر  ٗظاضٝ ط ٗمت ت٘ظٙرع اغرتباُٞ عورٟ اهعراًو       ٗتفػرريٓا،  اهظرآط

ُػربتٕ   ًرا  أٗ (  ً٘يفارا 238زٍٓ  )عرس  بورغ  ٗاهريت  غعٝ، مبحافظات االجتٌاعٚٞ اهؿرْٗ

  ،( اغررتبا228ُٞ) اغرر زاز ٗمت ً٘يررف، 475 اهبرراهغ زتتٌررع اهسضاغررٞ ًررّ ٪ 50

ٞ  باهتقاعرس  املطتبقٞ املعاٙا عّ ُظاَ اهطنا أْٗأٗنحت اهِتا٢     ارتسًرٞ ًرِدفض   ُٗٔاٙر

 ًٗتسُٛ 

 اهققراا  ً٘يفٛ ااآات عوٟ اهتعط ٓر(  إىل 1432ٗٓسفت  زضاغٞ املؿاضٜ )

ٝ  ٗاهع٘اًرى  هوتقاعرس  اهتدقٚن ضت٘ اذتلً٘ٛ ُٛاملس  ٗكرصهم  هوتقاعرس  ط اهتدقرٚن  املررةط

 ٗهتحقٚر   .بعس اهتقاعس اذتٚاٝ ط هوتقاعس اهتدقٚن إغٔاَ ًّ املت٘قع اهعا٢س عوٟ اهتعط 

ٛ  املػر   ًرِٔ   اهباحرث  عتٌرس ا األٓسا  ٓصٖ ٕ  كٌرِٔ   االجتٌراع عتٌرس  ا كٌرا ، هسضاغرت

 ٟ ٞ اال عور ٝ  غرتباُ ٞ  تبٚاُرا  دتٌرع  كرعزا ٍ  ٗبعرس  ،اهسضاغر ٞ  تكرٌٚ ٝ  االغرتباُ ّ  باالغرتفاز  ًر

ّ  ٗاهتحقر   املؿط  عوٟ اهسضاغٞاهػابقٞ ٗت٘جٚٔات  اهسضاغات َ  ٗةباتٔرا  قرسقٔا  ًر  قرا

ٟ  بتقبٚقٔرا  اهباحث ٞ  عور ٞ  عِٚر ٞ  عؿر٘ا٢ٚ ٛ   بػرٚق ٛ  اهققراا  ًرّ  ًر٘يف ٛ  املرسُ  ط اذتلرً٘

 ٞ ٞ    ستافظر ٍ  برين  ح٘بر  باُٞ ( اغرت 213عورٟ )  اهباحرث  حكرى  ٗقرس  ، اهػرع٘زٙٞ، مترٚ

اهع٘اًرى    أبرطظ  ًّ اهعٌى خربات ٗغِ٘ات نٚاا ًّ ارت٘  أْاهسضاغٞ  ٗأئطت ُتا٢ 

أقسقا١  ٗقوٞ ٗخاضجٕ املِعي زاخى االُفعاي ظٙازٝ املرةطٝ ط اهتدقٚن هوتقاعس، ٗكصهم

ٟ  اهِتا٢  ٓصٖ ن١٘ ٗط بٍِٚٔ، اهعالقٞ ٗفت٘ض اهعٌى ٝ  اهباحرث  أٗقر ّ  ت٘قرٚات  بعرس  ًر

ٕ  اهريت  املؿرلالت  ًّ اً  هوحسٗاهرب ارتقن ٗنع أبطظٓا:  ٗاهعٌرى  املتقاعرسّٙ،  ت٘اجر
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 ٟ َ  باهققراع   املر٘يف   ترسضٙد  عور ٟ   اهعرا  هوتقاعرس،  اهتدقرٚن  ًٔراضات  ٗارترام عور

 .تعً  ًػتقبؤٍ ط ٗزٗضٖ هوتقاعس اهتدقٚن بعٌٓٚٞ اهعاًو  امل٘يف  ٗت٘عٚٞ

هط٢ٚؼ : اإلجابٞ عوٟ اهتػاؤي ا ٓر( اهيت ٓسفت إىل 1434ٗط زضاغٞ اهسٗؽ )

ًا عالقٞ نغ٘ط اهعٌى باملٚى ضت٘ اهتقاعس املبلرط هرس٠ ًعوٌرات املطحورٞ اهثاُ٘ٙرٞ مبسِٙرٞ       

تلرْ٘  زتتٌرع اهسضاغرٞ ًررّ ًعوٌرات املرساضؽ اهثاُ٘ٙرٞ اذتلً٘ٚرٞ مبسِٙررٞ        فقرس  اهطٙرال؟  

( ًعوٌٞ ، أًا اهعِٚرٞ اهفعوٚرٞ هوسضاغرٞ فقرس     1823ٗاهباهغ عسزّٓ ) ، اهػع٘زٙٞاهطٙال

ٞ  ٗاغررتدسًت اهباحثررٞ املررِٔ  اه٘قررفٛ، ٗاالغررتباُٞ كررعزاٝ دتٌررع ( ًعوٌرر356) بوغررت

اهبٚاُات  ٗأئطت ُتا٢  اهسضاغٞ ٗج٘ز عالقٞ بطزٙٞ ب  ًكرازض نرغ٘ط اهعٌرى ٗكرى     

ُترا٢  اهسضاغرٞ    أٗنحتًّ أةاض نغ٘ط اهعٌى ًٗػت٠٘ املٚى ضت٘ اهتقاعس املبلط، كٌا 

ضتر٘ اهتقاعرس املبلرط   ًٗرّ     ٗج٘ز عالقٞ بطزٙٞ ب  أةراض نرغ٘ط اهعٌرى ًٗػرت٠٘ املٚرى      

ت٘قٚات اهسضاغٞ أْ  تقَ٘ ٗظاضٝ اه بٚٞ ٗاهتعوٍٚ عورٟ االٓتٌراَ بتر٘فري فرطم اهطعاٙرٞ      

اهكحٚٞ ٗاهِفػٚٞ ٗاالجتٌاعٚٞ ملعوٌات املساضؽ اهثاُ٘ٙرٞ، ٗشهرم هوتدفٚرف ًرّ أعبرا١      

ٗنررغ٘ط اهعٌررى، ممررا ٙرررزٜ إىل ظٙررازٝ إُترراجٚتّٔ ط اهعٌررى، ًٗررِ  امللافررعت املازٙررٞ     

نررطٗضٝ ، ٗملعِ٘ٙررٞ املِاغرربٞ هوٌعوٌررات هوتدفٚررف ًررّ ًعاُرراتّٔ ًررّ نررغ٘ط اهعٌررى  ٗا

آتٌاَ ٗظاضٝ اه بٚٞ ٗاهتعوٍٚ مبعطفٞ األغبا  ٗاهع٘اًى اهريت اعرى املعوٌرات ميورّ ضتر٘      

اهتقاعس املبلط ٗزضاغتٔا ٗمتحٚكٔا بغطل اهفٍٔ املتعٌ  هع٘اًى اهتػط  ٗترطن اهعٌرى   

   هع٘اًىٗباهتاهٛ ستاٗهٞ اذتس ًّ ٓصٖ ا

 

 املبلرط  اهتقاعرس  ًٗؿراكى  عّ ف٘ا٢س اهلؿف مت  McKean et al. (1983)ط زضاغٞ  

أجرعا١، ادترع١ األٗي ًِٔرا بٚاُرات      3ٗاملسٙطّٙ ًّ خالي اغرتباُٞ قػرٌت إىل    هوٌعوٌ 
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ٞ زمي٘جطافٚٞ عّ املبح٘ة ، ٗادتع١ اهثاُٛ أغ٣وٞ اختٚاضٙرٞ ٗادترع١ اهثاهرث أغر٣وٞ ًفت٘حر     

( 65غرّ )  قبرى  ًرا  املبلرط  اهتقاعرس  ًّ عِاقرط  عِاقط عسٝ اهِٔاٙات  ٗفحكت اهسضاغٞ

ًًا  ٞ  ستافظات ًّ كبريت  ًعوٌٛ ستافظت  ًّ شتتاضٝ زتٌ٘عٞ هػاْ عوٟ ٗضزت عا  ًسِٙر

 ٗ ٞ  ك٘هر٘ضاز َ  تتبرع  إحرسآٌا  األًطٙلٚر ٛ  ُظأًرا  مرا  اذتلرً٘ٛ ٗاألخرط٠   اهِظرا  ط احملور

هوبٚاُات أْ ِٓان  أً٘ض ٓاًٞ تتعو  باهتقاعرس املبلرط    األٗىل ٚىاهتحو ٗب    املبلط اهتقاعس

ْ ًرا ٙلُ٘ر٘ا    عازٝ بلطًٝ غّ ط ّٙهوٌعو  ط ٓصٖ اهسضاغٞ تؿٌى أْ املتقاعس  ًػرطٗضٗ

ٞ  اهتقاعس، ٗاذتر٘افع  عوٟ إحاهتٍٔ بقطاض ٞ  ارتاقر ٖ  ترسفع  اهريت  ًِٔرا  ٗاملاهٚر  اهتقاعرس  باارا

 زاخرى  اه٘نع ط اهتغرياتض باهتقاعس املبلط، كٌا أْ   ضت٘ اختاش اهقطاتِف ًا غاهًبا املبلط

ّ  ظاز قرس  املرساضؽ  ٞ  ًر ٟ  املعوٌر   إقبراي  احتٌاهٚر  Draper andزضاغرٞ   بٌِٚرا   .اهتقاعرس  عور

McMichael (1996)     املعوٌر   ضا١أ اغرتقالا  إىل ٓرسفت  ّ  أغربا   حر٘ي  املتقاعرسٙ

ٞ  ٗأجطٙت املبلط، تقاعسٍٓ ّ  14عورٟ   اهسضاغر  املتقاعرسّٙ،  وِسٙ املعوٌر  االغرلت   ًر

 ّٙفٚٔرا املتقاعرس   ُاقؿرا  حٚث ٗادتٌاعٚٞ، اهفطزٙٞ املقابالت أغو٘  اهباحثاْ ٗاغتدسًا

بػربد   بلرط امل تقاعرس اه هقود ٙػعْ٘ املعوٌ  أْ ٗتب  ًبلط، اهتقاعس بود ط قطاضاتٍٔ

َ  املرساضؽ،  زاخرى  اهعٌرى  نرغ٘بات  ٛ  ٗاهِظرا َ  اهبريٗقطابر ٝ  ط املػرتدس ٗظاضٝ    أجٔرع

ٞ  عّ ضنآٍ ٗعسَ  ٗاهتعوٍٚ، ٞاه بٚ ٍ  ًِٔر  ٗكرصهم  أٗنراعٔا،  هترسٓ٘ض  كلرى  اهتعورٚ

 ٞ ٝ  األٗنراا  ُتٚفر ٞ  أٗنرحت ٗ زاخرى املرساضؽ    اهػرا٢س  املبلرط  اهتقاعرس  أْ اهسضاغر

ٞ  هوٌعوٌر ،  ٍ  ارترربات  شٜٗ ٗخاقر ٜ  ًرِٔ ْ  ٙررز  اكتػرب٘ا  ملعوٌر   املرساضؽ  إىل فقرسا

 ٗٓرصا  هوٌرساضؽ،  خػراضٝ كربريٝ   ٙعرين  ٓررال١  ملثى اهتقاعس املبلط  ٗأْ ٗاغعٞ، خربات

 ج٘ ط ٙعٌو٘ا ارتربٝ أْ شٜٗ ًّ املعوٌ  دتعى املساضؽ ط اهعٌى يطٗ  حتػ  ٙتقود

 .باقاتٍٔ بعقكٟ اهعٌى عوٟ ٙػاعسٍٓ
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ٗاهرريت ٓررسفت  هقٚرراؽ األٌٓٚررٞ   Smithers and  Robinson (2003)ط زضاغررٞ  

ٗتطن املِٔٞ، حٚث أجطٙرت عورٟ   اهِػبٚٞ هوع٘اًى اهيت ترةط ط قطاضات املعوٌ  اهتقاعس 

( ًٗسضغرٛ املطحورٞ املت٘غرقٞ بعرسز     1349عسز  ًّ ًسضغرٟ املطحورٞ االبتسا٢ٚرٞ بعرسز )    

( ط اصتورر ا،  ٗحررسزت اهسضاغررٞ مخػررٞ 316( ًٗسضغررٛ املطحوررٞ اهثاُ٘ٙررٞ بعررسز )30)

ع٘اًررى ض٢ٚػررٞ هػرربد اهتقاعررس املبلررط ٓررٛ: عررد١ اهعٌررى، ٗاهتحررسٜ ادتسٙررس، ٗحاهررٞ 

بررات ٗاهظررطٗ  اهؿدكررٚٞ  ٗكرراْ عررد١ اهعٌررى أكثررط اهع٘اًررى أٌٓٚررٞ،    املسضغررٞ ٗاملطت

 ٗاملطتبات أقى اهع٘اًى أٌٓٚٞ ط قطاضات املعوٌ  اهتقاعس ٗتطن املِٔٞ 

مت اهتعرط  عورٟ اهعالقرٞ بر  اهع٘اًرى املسضغرٚٞ           Boyd et al. (2009)ط زضاغرٞ   

ملتحررسٝ األًطٙلٚررٞ ًررّ ٗبرر  قررطاض أخررص املررسضؽ هوتقاعررس ط ًسِٙررٞ ُٚ٘ٙرر٘ضن باه٘الٙررات ا

( غررراي 300( ًررسضؽ ٗتلُ٘ررت االغررتباُٞ ًررّ ) 4360خررالي ت٘ظٙررع اغررتباُٞ عوررٟ ) 

اهيت ٙعٌو٘ا بٔا، ارترربٝ   ارتربٝ اهػابقٞ، خكا٢ل املسضغٞٓٛ ً٘ظعٞ عوٟ أضبعٞ ستاٗض 

اهتسضٙػررٚٞ، ٗاألٓررسا   مت ت٘ظٙررع االغررتباُٞ ًررّ خررالي ًتقرر٘ع  تقانرر٘ا أجررط ُتٚفررٞ   

ت املسضغ  هإلزاضٝ املسضغٚٞ بعْ مرا ترعةري كربري عورٟ اختراش قرطاضٖ       عٌؤٍ  ٗكاُت ًط٢ٚا

ٓررسفت إىل اغتلؿررا  اهع٘اًررى اهرريت تػررب       Keogh (2012)زضاغررٞ   باهتقاعررس  بٌِٚررا 

اهتقاعس املبلط ملعوٌرٛ املرساضؽ اهثاُ٘ٙرٞ ط )ٗالٙرٞ كِ٘ٙعالُرس(  مت إجرطا١ اهسضاغرٞ عورٟ         

الغتباُٞ كعزاٝ دتٌع اهبٚاُات ٗتػرا١هت  ( ًسضؽ ةاُٜ٘ تقاعس ًبلًطا ٗاغتدسًت ا16)

اهسضاغٞ  عّ ملاشا بعض ًّ ًسضغٛ املساضؽ اهثاُ٘ٙرٞ ط  ٗالٙرٞ كِ٘ٙعالُرس ٙتفٔر٘ا ضتر٘      

اهتقاعررس املبلررط ًٗررآٛ اهع٘اًررى املسضغررٚٞ اهرريت ترررةط ط قررطاضآٍ ضترر٘ اهتقاعررس املبلررط      

تعوٌٚرٛ، ٗأعرط    اهِتا٢  أْ تقاعس ًسضغٛ املساضؽ اهثاُ٘ٙٞ ٙعر٘ز هوِظراَ اه   أٗنحتٗ

املؿاضكْ٘ عّ عسَ ضنآٍ عّ اإلزاضٝ املسضغٚٞ، ٗخاقٞ فٌٚا ٙتكى بععٌاي اهؿرغد  

 ٗعسَ أخص ضأٍٙٔ ط األً٘ض املتعوقٞ بكِع اهقطاض ط ٓصا األًط 
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ّ  اهػابقٞ اهسضاغات ن١٘ ط  إهٚٔرا  ت٘قروت  اهريت  اهِترا٢   اغرتعطال  خرالي  ًٗر

ّ  كرثري  إىل اهباحرث  ورل خ تورم اهسضاغرات   ٕ  اهريت  األفلراض  ًر ٕ  ط أفازتر ٕ  ت٘جٚر  ًرع  حبثر

ٞ  اهسضاغات عّ ٗأٓسافٔا اهسضاغٞ ًتغريات ط ٗاالختال  ُقاط االتفاق ٗن٘   .اهػرابق

ًٍِٔ ًّ ٙعٌى ط ققراا   ألفطاز شتتوف  املبلط اهتقاعس ُاقؿت اهػابقٞ اهسضاغاتكٌا أْ 

ٓ٘ اهتعرط  عورٟ   ًّ اهسضاغات اهػابقٞ مس  ٗكاْ ا ، امل٘يف ٍٔاه بٚٞ ٗاهتعوٍٚ ًِٗ

 يتهوتقاعس املبلط  حٚث تباِٙت اهع٘اًى ٗاألغربا  اهر  األفطاز اهيت تسفع ٓ٘ال١  اًىاهع٘

بٌِٚرا ِٓران ع٘اًرى أخرط٠ ًتباِٙرٞ ترسفع        ،إىل اهتقاعرس املبلرط   ٗاملعوٌرات   تسفع املعوٌر 

ٟ  اإلبرالا  ابقٞ طامل٘يفْ٘ هوتقاعس املبلط ٗقس اغتفاز اهباحرث ًرّ اهسضاغرات اهػر      عور

 ٝ ٞ  اهربالز  ط املبلرط  اهتقاعرس  يرآط ٞ  اهعطبٚر اه برٜ٘   إةرطا١ األز   ط غراعس  ًرا  ،ٗاألجِبٚر

 تتعور   ًٗكرازض  ٗحبر٘   ًطاجرع  إىل ٗاهتعرط   االغتباُٞ فقطات بعض بِا١ ط ٗاملػاعسٝ

ٖ  ُٗترا٢   اهػابقٞ اهسضاغات بعض ُتا٢  ب  املبلط ٗاملقاضُٞ باهتقاعس  سسٙر اهسضاغرٞ حت  ٓرص

 ُترا٢   اهبحث اذتاهٛ ٗتب  ًّ ًطاجعٞ اهسضاغات اهػابقٞ أْ اغتباُٞ ط املتغريات بعض

ٞ  اختالفرات  بِٚٔا زتتٌعات أجطٙت ط ألُٔا ًتباِٙٞ اهػابقٞ  اهسضاغات ٞ  اجتٌاعٚر  ٗةقافٚر

 .شتتوفٞ أظًِٞ ط ٗأجطٙت ٗاقتكازٙٞ،

 

عتٌس عوٟ زضاغٞ اهظآطٝ ًٚساًُٚا، كٌا ت٘جس مت اغتدساَ املِٔ  اه٘قفٛ اهصٜ ٙ

ط اه٘اقع، ٗٙٔتٍ ب٘قفٔا ٗقفاا زقٚقاا، ٗٙعرب عِٔرا تعربرًيا كًٌٚرا ٗكٚفًٚرا، باإلنرافٞ إىل      

 أْ ٓصا املِٔ  ٙعٌى عوٟ اغتقكا١ ًظآط اهظآطٝ ٗحتوٚؤا 
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ٞ 222مت ت٘ظٙع االغتبٚاْ عوٟ  عسز ) )اإلبتسا٢ٚرٞ   ( ًّ ًسٙطٜ املساضؽ اذتلً٘ٚر

باملٌولٞ اهعطبٚٞ اهػع٘زٙٞ ٗقرس مت اغر زاز   ٗاملت٘غقٞ ٗاهثاُ٘ٙٞ( مبِققٞ اهطٙال اهتعوٌٚٚٞ 

  ( اغتباُٞ قاذتٞ هوتحوٚى198عسز )

 

 

بعس أْ قاَ اهباحرث بتكرٌٍٚ االغرتباُٞ، قراَ بعطنرٔا ط قر٘ضتٔا األٗهٚرٞ عورٟ         

باهطٙررال،  -جاًعررٞ املوررم غررع٘ز –سضٙؼ بلوٚررٞ اه بٚررٞ عررسز ًررّ أعهررا١ ٣ٚٓررٞ اهترر 

املٌولٞ اهعطبٚٞ اهػع٘زٙٞ، كٌا عطنٔا عوٟ عسز ًرّ ًرسٙطٜ املرساضؽ مبِققرٞ اهطٙرال      

اهتعوٌٚٚٞ باملٌولٞ اهعطبٚٞ اهػع٘زٙٞ،  هتحسٙرس ًرس٠ ٗنر٘  فقطاتٔرا، ًٗرس٠ ًِاغربتٔا       

ع املالحظررات، ألٓررسا  اهسضاغررٞ، ٗاُتٌا٢ٔررا هوٌحرر٘ض اهررصٜ تِررسضا حتتررٕ، ٗبعررس مجرر 

ٗاهتعررسٙالت اهرريت اق حٔررا احمللٌررْ٘، قرراَ اهباحررث حبررص  اهفقررطات اهرريت قوررت ُػرربٞ   

 ط أخرط  بعغرو٘   تلرطضت  اهريت  اهفقرطات  بعض حص  مت كٌا ،٪70امل٘افقٞ عوٚٔا عّ 

ٞ  خطجت حتٟ اهفقطات بعض ٗقٚاغٞ تعسٙى مت كٌا احمل٘ض، ُفؼ  قر٘ضتٔا  ط االغرتباُ

  فٚٔا ببقت اهيت اهِٔا٢ٚٞ

 

هوتعكس ًّ قسق االتػاق اهساخوٛ هالغرتباُٞ، مت حػرا  ًعاًرى االضتبراط بر       

كى فقطٝ ًّ فقطات االغتباُٞ، ٗزتٌ٘ا اهفقطات اهيت ٙتهٌِٔا احمل٘ض اهصٜ تِتٌٛ إهٚرٕ،  

٘ن  قرسق االتػراق اهرساخوٛ هالغرتباُٞ هوٌحر٘ض األٗي      ت( 6(  إىل )1ٗادتساٗي ًّ )
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٘ض اهثاهث، ٗاحمل٘ض اهطابع، ٗاحمل٘ض ارتاًؼ ٗاحمل٘ض اهػازؽ، عوٟ ٗاحمل٘ض اهثاُٛ، ٗاحمل

 ٪1اه تٚد   ٗٙته  ًّ ٓصٖ ادتساٗي  أْ مجٚع اهفقطات زاهرٞ إحكرا٢ًٚا عِرس ًػرت٠٘     

ٙته  أْ ِٓان ٗ  احملاٗض كى ط االغتباُٞ فقطات قسق عوٟ ٙسي اهصٜ األًط اهثقٞ، ًّ

كى فقرطٝ ًرّ فقرطات االغرتباُٞ،     ًت٘غن اهق٘ٝ ب  اضتباباا ا ابًٚا ٙ اٗ  ًاب  قٜ٘ إىل 

  ٗزتٌ٘ا اهفقطات اهيت ٙتهٌِٔا احمل٘ض اهصٜ تِتٌٛ إهٕٚ

قاَ اهباحث بقٚاؽ ةبات أزاٝ اهسضاغٞ هلى ست٘ض، حبػرا  ًعاًرى اهثبرات ) اهفرا     

(، ط حرر  بوغررت زضجررٞ 0,830كطُٗبررار (، ٗجررا١ت زضجررٞ اهثبررات هوٌحرر٘ض األٗي ) 

(، 0,813(  بٌِٚا بوغت زضجٞ اهثبات ط احملر٘ض اهثاهرث )  0,550هثبات ط احمل٘ض اهثاُٛ )ا

(، ط حر  بوغرت زضجرٞ اهثبرات ط احملر٘ض      0,734ٗبوغت زضجٞ اهثبات ط احمل٘ض اهطابع )

(، األًرط اهررصٜ  0,749(، ٗبوغرت زضجرٞ اهثبررات ط احملر٘ض اهػرازؽ )    0,793ارتراًؼ ) 

 اذتٞ هوتقبٚ   ٙؿري إىل أْ أزاٝ اهسضاغٞ ق

 

 **0,703    أؾعط بعسَ تقسٙط جٔ٘زٜ ًّ قبى ضؤغا٢ٛ

 **0,791 أؾعط بهعف زافعٚيت ضت٘ اهعٌى

 ** 0,764 بع ضغباتٛعٌوٛ ال ٙويب بٌ٘حاتٛ ٗال ٙؿ

 **0,805 غوبٚٞ ٗعسَ ًباالٝ اهعاًو  ًعٛ غببت هٛ نغ٘ط ُفػٚٞ

 **0,795 افتقس اهسعٍ اهِفػٛ احملفع هوعٌى ٗاإلُتاجٚٞ

  ٪1زاهٞ إحكا٢ٚٞ عِس ًػت٠٘ **
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 **0,294 املعاٙا املاهٚٞ هوتقاعس املبلط تعفى بقويب هوتقاعس

 **0,681 تسفعين ضغبيت ط ًتابعٞ أعٌاهٛ ارتاقٞ إىل اهتقاعس املبلط

 **0,679 ال ٙتٌتع ًسٙطٗ املساضؽ حب٘افع ًاهٚٞ ًِاغبٞ أغ٘ٝ بغريٍٓ

 **0,663 ّ جٔسال ٙتِاغد زخوٛ اهؿٔطٜ ًع ًا أبصهٕ ً

 **0,676 اهتعاًاتٛ املاهٚٞ )قطٗل، أقػاط    اخل( ترخط قطاضٜ باهتقاعس املبلط

  ٪1زاهٞ إحكا٢ٚٞ عِس ًػت٠٘ **

 

 

 **0,829 يٚفٞ ًسٙط املسضغٞ باهبريٗقطابٚٞ ٗاهطٗت  ٗادتٌ٘ز اه٘يٚفٛتتػٍ ٗ

 **0,788 اإلًلاُات املازٙٞ ٗاهبؿطٙٞ املت٘فطٝ ط املسضغٞ ال تػاعسُٛ عوٟ أزا١ ًٔاًٛ بفاعوٚٞ

 **0,724 أؾعط بلثطٝ املٔاَ ٗاه٘اجبات املػِسٝ هٛ

 **0,770 املبلطحٚات املٌِ٘حٞ هٛ هوتفلري ط اهتقاعس الٙسفعين نعف اهك

تعفررى املٌاضغررات اإلزاضٙررٞ اهػرروبٚٞ ًررّ )ًؿررطط اإلزاضٝ املسضغررٚٞ، ًؿررطط املرر٘از،     

 ًلتد اه بٚٞ، اإلزاضٝ اهعاًٞ،    اخل( بتقاعسٜ املبلط

0,681** 

  ٪1زاهٞ إحكا٢ٚٞ عِس ًػت٠٘ **
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 **0,743 تسفعين ضغبيت ط ضعاٙٞ أغطتٛ بؿلى أفهى إىل اهتقاعس املبلط

 **0,659 غٚلْ٘ ألغطتٛ زٗض ط اختاش قطاضٜ باهتقاعس املبلط

 **0,684 ال أغتقٚع اهت٘فٚ  ب  عٌوٛ ٗحٚاتٛ االجتٌاعٚٞ

 **0,721 اعسْٗ ًبلًطا عوٟ اهتقاعس املبلطٙؿفعين ظًال٢ٛ املتق

 **0,685 ٙسفعين نعف اهعالقات االجتٌاعٚٞ ب  اهعاًو  ط املسضغٞ إىل اهتقاعس املبلط

  ٪1زاهٞ إحكا٢ٚٞ عِس ًػت٠٘ **

 

 

 **0,779 ؾع٘ضٜ اهعاَ باهتعد ٗاإلضٓاق ٓ٘ بػبد عٌوٛ

 **0,771  ٙتٌتع أقحا  املّٔ األخط٠ بكحٞ جػٌٚٞ أفهى ًّ ًسٙطٜ املساضؽ

 *0,789 أْ حيافظ عوٟ قحيت -بإشْ اهلل -ًّ ؾعْ اهتقاعس املبلط

 **0,659 ال ٙت٘فط هٛ بػبد عٌوٛ اه٘قت اهلاط هالٓتٌاَ بكحيت

كثطٝ ًؿلالت اإلزاضٝ املسضغٚٞ ٗتعسز ًػر٣٘هٚاتٔا ٙتقورد أْ ٙلرْ٘ ًرسٙط املسضغرٞ      

 حباهٞ قحٚٞ جٚسٝ

0,700** 

  ٪1زاهٞ إحكا٢ٚٞ عِس ًػت٠٘ **
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 **0,807 بؿلى عاَ ًبسأ اهتقاعس املبلط ًقطٗ  ط شٓين

ًًٙبعس خسًٞ ٗاحس ٗعؿط  **0,819 غعتقسَ بقود اهتقاعس املبلط اّ عا

ًً بعس خسًٞ ٗاحس ٗةالة  **0,463 غعتقسَ بقود هوتقاعس املبلط ا عا

ًًا خسًٞ هتقاعست فً٘ضا  **0,676 ه٘ مس  هٛ باهتقاعس املبلط بعس مخػٞ عؿط عا

 **0,797 أُتظط أٗي َٙ٘ أمتتع فٕٚ باهتقاعس املبلط  

  ٪1زاهٞ إحكا٢ٚٞ عِس ًػت٠٘ 

 

ٞ     إعساز اغتباُٞ ًّ قبرى اهباحرث   مت   ط نر١٘ ُترا٢  اهبحر٘  ٗاهسضاغرات اهػرابق

 اهعطبٚرٞ اهػرع٘زٙٞ،   بود ًسٙطٜ املساضؽ اهتقاعس املبلط باملٌولٞاملرةطٝ ط ااٖ اهع٘اًى 

ٗاغتدسًت ٓصٖ االغتباُٞ دتٌع اهبٚاُات اهالظًٞ هتحقٚ  أٓسا  اهسضاغٞ، ٗمت تقػرٍٚ  

االغرتباُٞ ط قر٘ضتٔا األٗهٚرٞ إىل قػرٌ ، اهقػررٍ األٗي عبراضٝ عرّ ًرتغريات اهسضاغررٞ        

ٗٓٛ املطحوٞ اهسضاغٚٞ، ٗاملرٓى اهسضاغٛ ٗغِ٘ات ارتربٝ ط اإلزاضٝ املسضغٚٞ،  ٗتِاٗي 

بوررد ًررسٙطٜ املررساضؽ اهتقاعررس املبلررط ػررٍ اهثرراُٛ ًررّ االغررتباُٞ اهع٘اًررى املرررةطٝ ط اهق

، ٗتلررْ٘ ٓررصا اهقػررٍ ًررّ غررتٞ سترراٗض، احملرر٘ض األٗي تِرراٗي باملٌولررٞ اهعطبٚررٞ اهػررع٘زٙٞ

ٗاحملرر٘ض اهثاهررث تِرراٗي  اهع٘اًررى االقتكررازٙٞ، ٗاحملرر٘ض اهثرراُٛ تِرراٗي ، اهع٘اًررى اهِفػررٚٞ

ٗاحملر٘ض ارتراًؼ تِراٗي    اهع٘اًرى االجتٌاعٚرٞ،   اهطابع تِراٗي   ٗاحمل٘ض اهع٘اًى اه٘يٚفٚٞ،

 5ٗٗنرع هلرى ستر٘ض     اهع٘اًرى اهؿدكرٚٞ،  ٗاحملر٘ض اهػرازؽ تِراٗي     اهع٘اًى اهكحٚٞ،

فقطات شات تسضٙ  مخاغٛ تبًعا هسضجٞ أٌٓٚتٔا )ً٘افر  بؿرسٝ، ً٘افر ، أحٚاًُرا، غرري      
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  ٌ ٚررٞ ٓررٛ عوررٟ ً٘افرر ، غررري ً٘افرر  بؿررسٝ(، ٗأعقٚررت ٓررصٖ االغررتفابات تقررسٙطات ك

فقرررطٝ، ٗبعرررس اغرررتدطاا  30زتٌررر٘ا فقرررطات االغرررتباُٞ ٗ(، 5،4،3،2،1اهتررر٘اهٛ )

املت٘غقات اذتػابٚٞ دتٌٚع االغتفابات، مت ٗنع ًعٚاض هوحلٍ عوٟ زضجرٞ األٌٓٚرٞ،   

ٗمت مجررع ُتررا٢  االغررتباُٞ ٗحتوٚوررٔا ب٘اغررقٞ بطُرراً   (  7كٌررا ٓرر٘ ً٘نرر  ط جررسٗي )

(SPSSٗاغتدطاا اهِتا٢ ، ٗإجطا١ ا ،)  ملقاضُات ًع املت٘غقات باإلباض اهعاَ هوٌقٚراؽ

(، ةرٍ مت إجرطا١ اإلحكرا١ات    7املػتدسَ عِرس ٗنرع االحتٌراالت هإلجابرات )جرسٗي      

اه٘قفٚٞ، كاهِػد امل٣٘ٙٞ ٗاملت٘غقات اذتػابٚٞ  ًّٗ أجرى اختبراض فطنرٚات اهبحرث،     

ًس٠ قر٘ٝ   ( ًٗعاًى االضتباط بريغْ٘ ملعطفANOVAٞمت اغتدساَ اختباض حتوٚى اهتباّٙ )

 االضتباط ب  املتغريات  

 

   

 جًسا نعٚفٞ زضجٞ غري ً٘اف  بؿسٝ 1   1,77-1 ًّ

ًّ 2,59-1,80   

 

 نعٚفٞ زضجٞ غري ً٘اف  2

ًّ 3,39-2,60   

 

 ًت٘غقٞ زضجٞ أحٚاًُا 3

ًّ 4,19-3,40   

 

 كبريٝ زضجٞ ً٘اف  4

ًّ  5-4,20   

 

 جًسا كبريٝ زضجٞ ً٘اف  بؿسٝ 5
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اغررتدسَ اهباحررث األغرراهٚد اإلحكررا٢ٚٞ املِاغرربٞ هقبٚعررٞ اهسضاغررٞ ط ًعادتررٞ        

 وٟ اهِح٘ اهتاهٛ:اهبٚاُات، ٗشهم ع

   ٞاهتلرررطاضات ٗاهِػرررد امل٣٘ٙرررٞ، ه٘قرررف أفرررطاز عِٚرررٞ اهسضاغرررٞ، ٗحتسٙرررس ُػرررب

 اغتفابتٍٔ  

     املت٘غررن اذتػررابٛ، ه تٚررد اغررتفابات أفررطاز اهسضاغررٞ هفقررطات االغررتباُٞ تبًعررا

 هسضجٞ امل٘افقٞ 

     ًٞعاًررى اضتبرراط بريغررْ٘، هوتعكررس ًررّ قررسق االتػرراق اهررساخوٛ ألزاٝ اهسضاغرر

 ٞ اإلضتبابٚٞ ب  اهع٘اًى املسضٗغٞ   ٗزضاغٞ اهعالق

    ًٞعاًى ةبات أهفا كطُٗبار، هوتعكس ًّ ةبات أزاٝ اهسضاغ 

 ّٙهتحسٙس اهفطٗق بر  ٗجٔرات ُظرط أفرطاز عِٚرٞ اهسضاغرٞ       األحازٜ حتوٚى اهتبا ،

اهع٘اًى املرةطٝ ط بود ًسٙطٜ املساضؽ مبِققٞ اهطٙرال اهتعوٌٚٚرٞ باملٌولرٞ    ااٖ 

، تبًعررا ملررتغريات اهسضاغررٞ )املطحوررٞ اهسضاغررٚٞ،  قاعررس املبلررطاهعطبٚررٞ اهػررع٘زٙٞ اهت

 املرٓى اهسضاغٛ، غِ٘ات ارتربٝ ط اإلزاضٝ املسضغٚٞ(   

 اختباض  ٕ ٞ  املت٘غرقات  بر    ٞاهبعسٙر  هوٌقاضُرات  ؾرٚفٚ عِرسًا ٙلرْ٘ ِٓران     اذتػرابٚ

 فطٗق شات زالهٞ إحكا٢ٚٞ 
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 49,5 98 ًسٙط ًسضغٞ ابتسا٢ٚٞ

 31,3 62 ًسٙط ًسضغٞ ًت٘غقٞ

 19,2 38 ًسٙط ًسضغٞ ةاُٜ٘

 100 198 اهلوٛ

 

( أْ أغوبٚٞ أفطاز عِٚٞ اهسضاغٞ ِٙتٌرْ٘ إىل ف٣رٞ ًرسٙط    8) ضقٍ سٗيادتًّ  ه ٗٙت

 ،٪31,3ًسضغررٞ ًت٘غررقٞ  بِػرربٞ  ًررسٙط ف٣ررٞ ٗتوٚٔررا  ، ٪49,5بِػرربٞ ًسضغررٞ ابتسا٢ٚررٞ 

  ٪19,2ًٗسٙط ًسضغٞ ةاُ٘ٙٞ بِػبٞ 

 

 

 1,5 10 زكت٘ضاٖ
 

 11,1 22 ًاجػتري
 

 75,8 150 بلاه٘ضٙ٘ؽ

 

 8,1 16 أخط٠

 

 100 198 اهلوٛ
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(  أْ أغوبٚررٞ أفررطاز عِٚررٞ اهسضاغررٞ ِٙتٌررْ٘ إىل ف٣ررٞ  9) ضقررٍ سٗيادتررًررّ تهرر  ٗٙ

ٞ  ٗتوٚٔرا  ،٪75,8اذتاقو  عوٟ ًرٓى اهبلاه٘ضٙ٘ؽ بِػبٞ  ٟ  اذتاقرو   ف٣ر  ًرٓرى  عور

 اهبلاه٘ضٙ٘ؽ غري أخط٠ ًرٓالت عوٟ اذتاقو  ف٣ٞ ٗتوٚٔا ، ٪ 11,1 بِػبٞ املاجػتري

ٓرى اهرسكت٘ضاٖ بِػربٞ    ًر عوٟ اذتاقو  ف٣ٞ ٗأخرًيا  ٪8,1 بِػبٞ  ضاٖٗاهسكت٘ ٗاملاجػتري

5,1٪     

 
 

 14,1   28 غِ٘ات 5أقى ًّ 

 27,3   54 غِ٘ات10إىل  5ًّ 

 42,4 84 غ20ِٞإىل  15ًّ 

 16,2   32 غِٞ 20أكثط ًّ 

 100 198 اهلوٛ

 

( أْ اهِػرررربٞ األكرررررب ًررررّ اهعِٚررررٞ، ٗاهرررريت 10) ضقررررٍ سٗيادتررررًررررّ  ٙتهرررر ٗ

، حٚررث تعررس غررِ٘ات ارتررربٝ ًررّ غررِٞ 20ٗ 15 ًرراب  اه٘يٚفٚررٞ خربتٔررا ٪42,4تؿررلى

سَ اهع٘اًى املٌٔٞ الختاش اهقطاض ط اهتقاعس املبلط، إش أْ اضتفاا ُػرد غرِ٘ات ارترربٝ خير    

 اهِه  اه٘يٚفٛ 
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ٞ   ،ٓصا اهػراي ّٗهإلجابٞ ع ٗاالضترطا    اغتدسَ اهباحث املت٘غرقات اذتػرابٚ

ع٘اًررى اهِفػررٚٞ تبًعررا هسضجررٞ امل٘افقررٞ، كٌررا ٙطآررا أفررطاز   ، ٗشهررم ه تٚررد اهاملعٚرراضٜ

ٗاالضتطافررات املعٚاضٙررٞ ( املت٘غررقات اذتػررابٚٞ 11)ضقررٍ سٗي  ادترراهسضاغررٞ  ٗٙ٘نرر  

بود ًسٙطٜ املرساضؽ  اهع٘اًى اهِفػٚٞ املرةطٝ ط  ااٖالغتفابات أفطاز عِٚٞ اهسضاغٞ 

ُترا٢     ٙتهر  ًرّ   اهتقاعرس املبلرط  باملٌولٞ اهعطبٚرٞ اهػرع٘زٙٞ   مبِققٞ اهطٙال اهتعوٌٚٚٞ 

( أْ زضجررٞ امل٘افقررٞ عوررٟ اهع٘اًررى اهِفػررٚٞ كلررى ًررّ ٗجٔررٞ ُظررط   11)ضقررٍ سٗي ادترر

وع٘اًرى اهِفػرٚٞ   هًسٙطٜ املرساضؽ زضجرٞ  ًت٘غرقٞ، إش بورغ املت٘غرن اذتػرابٛ اهعراَ        

(، ٗأقرى ًت٘غرن حػرابٛ    3,64(  كٌا ٙالحظ أْ أعوٟ ًت٘غن حػابٛ بورغ ) 3,19)

( 0,92ري إىل أْ اهفرطق بر  أعورٟ ًت٘غرن ٗأقرى ًت٘غرن ٓر٘ )        (، ًرا ٙؿر  2,72بوغ )

إىل وع٘اًى اهِفػرٚٞ  ٗبراهِظط   باهِػبٞ هٗٓصا ٙسي عوٟ تباعس ط اغتفابات أفطاز اهعِٚٞ 

ٔا اهع٘اًى اهِفػٚٞ ٙالحظ أْ زضجٞ امل٘افقٞ تاملت٘غقات اذتػابٚٞ هوعباضات اهيت تهٌِ

حر  أْ عبراضت   زضجرٞ امل٘افقرٞ     ( ًّ عباضات تتحق  بسضجرٞ ًت٘غرقٞ، ط   3عوٟ  )

افتقررس " كاُررتعوٌٚٔررا كرربريٝ  ٗاهعبرراضٝ اهرريت احتوررت املطتبررٞ األٗىل  ط زضجررٞ امل٘افقررٞ  

( 3,64"، ٗاهيت ٙؿرري ًت٘غرقٔا اذتػرابٛ إىل )   اهسعٍ اهِفػٛ احملفع هوعٌى ٗاإلُتاجٚٞ

ٞ املررةطٝ  ٗبسضجٞ ً٘افقٞ كبريٝ، حٚث ٙط٠ أفطاز اهعِٚٞ  أُٔا  ًّ أٍٓ اهع٘اًرى اهِفػرٚ  

 ط بود اهتقاعس املبلط 
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 1,245 3,18 بى ضؤغا٢ٛأؾعط بعسَ تقسٙط جٔ٘زٜ ًّ ق
زضجررررررررررررررٞ 

 ًت٘غقٞ

 1,184 2,72 ىأؾعط بهعف زافعٚيت ضت٘ اهعٌ
زضجررررررررررررررٞ 

 ًت٘غقٞ

 1,209 3,00 عٌوٛ ال ٙويب بٌ٘حاتٛ ٗال ٙؿبع ضغباتٛ
زضجررررررررررررررٞ 

 ًت٘غقٞ

 زضجٞ كبريٝ 1,007 3,40 غوبٚٞ ٗعسَ ًباالٝ اهعاًو  ًعٛ غببت هٛ نغ٘ط ُفػٚٞ

 زضجٞ كبريٝ 1,178 3,64 ُتاجٚٞافتقس اهسعٍ اهِفػٛ احملفع هوعٌى ٗاإل

  0,901 3,19 املت٘غن اهعاَ هوٌح٘ض
 

غروبٚٞ ٗعررسَ ًبرراالٝ  أًرا املطتبررٞ اهثاُٚررٞ ًرّ حٚررث زضجررٞ امل٘افقرٞ فلاُررت عبرراضٝ "   

 ٞ (، األًرط اهرصٜ   3,40" مبت٘غرن حػرابٛ قرسضٖ )    اهعاًو  ًعٛ غببت هٛ نغ٘ط ُفػرٚ

ٚٞ عوٟ املسٙط ُتٚفرٞ عرسَ تعراْٗ    ٙؿري إىل أْ اهعٌى ط إزاضٝ املسضغٞ ٙػبد نغ٘ط ُفػ

اهررعًال١ ًعررٕ عوررٟ اهقٚرراَ ب٘اجباتررٕ  ٗٙتحقرر  ٓررصا بسضجررٞ ً٘افقررٞ كرربريٝ   ٗط ادتاُررد    

أؾررعط املقابررى; فررإْ أقررى اهع٘اًررى اهِفػررٚٞ متررت امل٘افقررٞ عوٚٔررا بسضجررٞ ًت٘غررقٞ فٔررٛ"   

(، ٗضمبررا ٙطجررع شهررم إىل 2,72" مبت٘غررن حػررابٛ قررسضٖ )بهررعف زافعررٚيت ضترر٘ اهعٌررى

اهِفػرٚٞ امل اكٌرٞ ًرّ غرروبٚٞ ٗعرسَ ًبراالٝ اهعراًو  ًعرٕ ط اإلزاضٝ املسضغررٚٞ           اههرغ٘ط 

(، 2008ًا مت اهت٘قرى إهٚرٕ ط زضاغرٞ  مساعِرٞ )    ٗصتس أْ ٓصٖ اهسضاغٞ تبعس قوٚالا عّ 

ٛ  املطكرع  احترى  قس اهِفػٛ اهبعس زتايْ  صتس أ (2008مساعِٞ )زضاغٞ حٚث ط   ط اهثراُ
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ٞ اه املساضؽ ًعوٌٛ اغتفابات ٞ  ثاُ٘ٙر ٞ  نراي  ستافظرات  ط اذتلً٘ٚر ٘  فوػرق   -اههرف  ضتر

ٞ ا ُػبٞ ٗقوت ، حٚثاملبلط  اهتقاعس ٗهلرّ األغربا  اهِفػرٚٞ     ( ٪63,8إىل ) الغرتفاب

شتتوفٞ ًقاضُٞ ًرع اهسضاغرٞ اذتاهٚرٞ، حٚرث أضجعرت زضاغرٞ       ( 2008مساعِٞ )ط زضاغٞ 

فػرٚٞ اهريت اعرى    ٓر٘ ًرّ اههرغ٘ط اهِ    املعوٌر   ضٗاترد  إٙقا إىل أْ  (2008مساعِٞ )

 املعوٍ ٙوفع هوتقاعس املبلط 

 

ٞ     ،ٓصا اهػراي ّٗهإلجابٞ ع  ٗاالضترطا    اغرتدسَ اهباحرث املت٘غرقات اذتػرابٚ

االقتكررازٙٞ تبًعررا هسضجررٞ امل٘افقررٞ، كٌررا ٙطآررا أفررطاز  ، ٗشهررم ه تٚررد اهع٘اًررىاملعٚرراضٜ

 ( 12) ضقٍ سٗيادتاهسضاغٞ، ٗكٌا ٓ٘ ًب  ط 

 

 زضجٞ نعٚفٞ 1,017 1,89 املعاٙا املاهٚٞ هوتقاعس املبلط تعفى بقويب هوتقاعس

 زضجٞ ًت٘غقٞ 1,117 2,64 تسفعين ضغبيت ط ًتابعٞ أعٌاهٛ ارتاقٞ إىل اهتقاعس املبلط

 0,848 4,64 ال ٙتٌتع ًسٙطٗ املساضؽ حب٘افع ًاهٚٞ ًِاغبٞ أغ٘ٝ بغريٍٓ
ضجررررٞ كرررربريٝ  ز

 جًسا

 زضجٞ كبريٝ 1,306 3,80 ال ٙتِاغد زخوٛ اهؿٔطٜ ًع ًا أبصهٕ ًّ جٔس

 زضجٞ كبريٝ 1,277 3,85 اهتعاًاتٛ املاهٚٞ )قطٗل، أقػاط    اخل( ترخط قطاضٜ باهتقاعس املبلط

  0,673 3,36 املت٘غن اهعاَ هوٌح٘ض
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فرطاز  األهتقرسٙطات  ( أْ املت٘غرقات اذتػرابٚٞ   12)ضقرٍ  سٗي ادتُتا٢  ٙته  ًّ  

باملٌولرٞ  بود ًسٙطٜ املساضؽ مبِققٞ اهطٙرال اهتعوٌٚٚرٞ   وع٘اًى االقتكازٙٞ املرةطٝ ط ه

  ٗجرا١ت اهفقرطٝ ضقرٍ    (4,64-1,89تطاٗحت ًا ب  ) اهتقاعس املبلطاهعطبٚٞ اهػع٘زٙٞ 

ٍ " (، ٗاهيت ُكت عو3ٟ) " ط ال ٙتٌتع ًسٙطٗ املساضؽ حب٘افع ًاهٚٞ ًِاغبٞ أغ٘ٝ بغريٓر

( ٗبسضجرٞ ً٘افقرٞ كربريٝ جرًسا، بٌِٚرا جرا١ت       4,64طتبٞ األٗىل مبت٘غن حػرابٛ بورغ )  امل

" باملطتبررٞ املعاٙرا املاهٚرٞ هوتقاعرس املبلرط تعفرى بقوريب هوتقاعرس       (، ُٗكرٔا " 1اهفقرطٝ ضقرٍ )  

(، ٗبسضجرٞ ً٘افقرٞ نرعٚفٞ، ٗٙالحرظ أْ فقرطٝ      1,89األخريٝ ٗمبت٘غرن حػرابٛ بورغ )   

جا١ترا   ا١ْ تقسٙطٓا بسضجٞ ً٘افقرٞ كربريٝ جرًسا، ٗفقطتر    جاهع٘اًى االقتكازٙٞ اٗاحسٝ ط 

تقسٙطاتٌٔا بسضجٞ ً٘افقٞ كبريٝ، ٗفقطٝ ٗاحسٝ جا١ تقرسٙطٓا بسضجرٞ ً٘افقرٞ ًت٘غرقٞ،     

ٗفقررطٝ ٗاحررسٝ جررا١ تقررسٙطٓا بسضجررٞ ً٘افقررٞ نررعٚفٞ، ٗميلررّ تفػررري ٓررصٖ اهِتٚفررٞ بررعْ   

أْ اهسضاغررٞ اذتاهٚررٞ  ٗصتررس اهع٘اًررى االقتكررازٙٞ مررا زٗض ًٔررٍ ط بوررد اهتقاعررس املبلررط  

اهسضاغرٞ اذتاهٚرٞ   (، حٚرث ط  2008ًا مت اهت٘قى إهٕٚ ط زضاغٞ  مساعِرٞ ) ختتوف  عّ 

ط اختاش قطاض باهتقاعس املبلرط، بٌِٚرا ط زضاغرٞ    اهع٘اًى االقتكازٙٞ ما زٗض ًٍٔ ْ  صتس أ

 ملبلط صتس أْ اهبعس املازٜ احتى املطتبٞ اهطابعٞ ب  ًرةطات اهتقاعس ا (2008مساعِٞ )

 

ٞ    ،ٓصا اهػراي ّٗهإلجابٞ ع   ٗاالضترطا    اغتدسَ اهباحرث املت٘غرقات اذتػرابٚ

أفطاز اهسضاغٞ، كٌرا   ه تٚد اهع٘اًى اه٘يٚفٚٞ تبًعا هسضجٞ امل٘افقٞ، كٌا ٙطآا املعٚاضٜ،

 (   13) ضقٍ سٗيادتٓ٘ ًب  ط 
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 املت٘غن اهفقطٝ

 اذتػابٛ

االضتطا  

 املعٚاضٜ

 زضجٞ امل٘افقٞ

ط املسضغررٞ باهبريٗقطابٚررٞ ٗاهررطٗت  ٗادتٌرر٘ز   تتػررٍ ٗيٚفررٞ ًررسٙ 

 اه٘يٚفٛ
 زضجٞ كبريٝ 1,229 3,52

اإلًلاُات املازٙٞ ٗاهبؿطٙٞ املت٘فطٝ ط املسضغٞ ال تػاعسُٛ عورٟ  

 أزا١ ًٔاًٛ بفاعوٚٞ
 زضجٞ كبريٝ 1,066 3,86

 0,904 4,20 أؾعط بلثطٝ املٔاَ ٗاه٘اجبات املػِسٝ هٛ
زضجٞ كبريٝ 

 جًسا

كررالحٚات املٌِ٘حررٞ هررٛ هوررتفلري ط اهتقاعررس  ٙررسفعين نررعف اه

 املبلط
 زضجٞ كبريٝ 1,101 3,84

تعفررررى املٌاضغررررات اإلزاضٙررررٞ اهػرررروبٚٞ ًررررّ )ًؿررررطط اإلزاضٝ    

املسضغٚٞ، ًؿطط امل٘از، ًلتد اه بٚرٞ، اإلزاضٝ اهعاًرٞ،    اخل(   

 بتقاعسٜ املبلط

3,25 1,161 
زضجٞ 

 ًت٘غقٞ

  0,830 3,74 املت٘غن اهعاَ هوٌح٘ض

 

فرطاز  األ( أْ املت٘غرقات اذتػرابٚٞ هتقرسٙطات    13)ضقرٍ  سٗي ادتر ُترا٢   ته  ًّ ٙ

باملٌولرٞ  بورد ًرسٙطٜ املرساضؽ مبِققرٞ اهطٙرال اهتعوٌٚٚرٞ       وع٘اًى اه٘يٚفٚٞ املررةطٝ ط  ه

(  ٗجرا١ت اهفقرطٝ ضقرٍ    4,20-3,25تطاٗحت ًا ب  ) اهتقاعس املبلطاهعطبٚٞ اهػع٘زٙٞ 

ٛ أؾررعط بلثررطٝ امل(، ٗاهريت تررِل عوررٟ"  3) " ط املطتبررٞ األٗىل ٔراَ ٗاه٘اجبررات املػررِسٝ هرر

( ٗبسضجررٞ ً٘افقررٞ كرربريٝ جررًسا، بٌِٚررا جررا١ت اهفقررطٝ ضقررٍ  4,20مبت٘غررن حػررابٛ بوررغ )

تعفى املٌاضغات اإلزاضٙٞ اهػوبٚٞ ًّ )ًؿطط اإلزاضٝ املسضغرٚٞ، ًؿرطط   (، ُٗكٔا" 5)
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باملطتبرٞ األخرريٝ ٗمبت٘غرن    "امل٘از، ًلتد اه بٚٞ، اإلزاضٝ اهعاًٞ،    اخل( بتقاعسٜ املبلط

هع٘اًرى  ا(، ٗبسضجٞ ً٘افقٞ ًت٘غرقٞ، ٗٙالحرظ أْ فقرطٝ ٗاحرسٝ ط     3,25حػابٛ بوغ )

اه٘يٚفٚرٞ جررا١ تقرسٙطٓا بسضجررٞ ً٘افقررٞ كربريٝ جررًسا، ٗةررال  فقرطات جررا١ت تقررسٙطاتٍٔ     

بسضجٞ ً٘افقٞ كبريٝ، ٗفقطٝ ٗاحسٝ جرا١ تقرسٙطٓا بسضجرٞ ً٘افقرٞ ًت٘غرقٞ، ٗال ٙ٘جرس       

ا بسضجٞ ً٘افقٞ نعٚفٞ، ٗميلّ تفػري ٓصٖ اهِتٚفٞ بعْ اهع٘اًى اه٘يٚفٚرٞ  فقطات تقسٙطٓ

كثرطٝ املٔراَ ٗاه٘اجبرات    أْ عبراضٝ   ما زٗض ًٍٔ جًسا ط بود اهتقاعرس املبلرط  إش تالحرظ   

     ٞ  اهيت ِٙاط بٔا ًسٙط املسضغٞ ًّ األً٘ض اهيت تعفى بقوبرٕ اهتقاعرس املبلرط  ٗٓرصٖ اهِتٚفر

هوٌعوٌر  ٗاملر٘يف ، إش ؾرلوت املٔراَ اه٘يٚفٚرٞ أٗ       بود اهتقاعس املبلرط  ضقست عِس

ًًررا عِررس بوررد اهتقاعررس املبلررط كٌررا ط زضاغررٞ اهؿررالي )     ( a 1996اإلزاضٙررٞ  عِكررًطا ٓا

ٓررر( ٗاهرريت أةبتررت ٗجرر٘ز عالقررٞ  1434( ٗزضاغررٞ اهررسٗؽ )2007ٗزضاغررٞ اهعٌرراضٜ )

ضاغرٞ  اذتاهٚرٞ   ٗصترس أْ اهس  بطزٙٞ ب  نغ٘ط اهعٌى ًٗػت٠٘ املٚرى ضتر٘ اهتقاعرس املبلرط     

اهسضاغرٞ اذتاهٚرٞ   (، حٚرث ط  2008ًا مت اهت٘قى إهٕٚ ط زضاغٞ  مساعِرٞ ) ختتوف  عّ 

أٓرٍ اهع٘اًرى املررةطٝ ط اختراش قرطاض اهتقاعرس املبلرط، بٌِٚرا ط          ْ  اهع٘اًى اه٘يٚفٚٞ صتس أ

 صتس أْ اجملاي اه٘يٚفٛ احتى املطتبٞ اهثاهثٞ ب  ًررةطات اهتقاعرس   (2008مساعِٞ )زضاغٞ 

 املبلط 

 

ٞ     ،ٓصا اهػرراي  ّٗهإلجابٞ ع ٗاالضترطا    اغرتدسَ اهباحرث املت٘غرقات اذتػرابٚ

ًعا هسضجٞ امل٘افقٞ، كٌرا ٙطآرا أفرطاز اهسضاغرٞ،     ه تٚد اهع٘اًى االجتٌاعٚٞ تب املعٚاضٜ،

( أْ املت٘غرقات  14) ضقٍ سٗيادتُتا٢  ٙته  ًّ (   14)ضقٍ سٗي ادتكٌا ٓ٘ ًب  ط 

بود ًسٙطٜ املرساضؽ مبِققرٞ   وع٘اًى االجتٌاعٚٞ املرةطٝ ط هفطاز األاذتػابٚٞ هتقسٙطات 
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-2,23تطاٗحرت ًرا بر  )    بلرط اهتقاعرس امل باملٌولٞ اهعطبٚٞ اهػع٘زٙٞ اهطٙال اهتعوٌٚٚٞ 

غررٚلْ٘ ألغررطتٛ زٗض ط اخترراش  ( ٗاهرريت تررِل عوررٟ " 2(  ٗجررا١ت اهفقررطٝ ضقررٍ ) 3,05

(، ٗبسضجرٞ ً٘افقرٞ   3,05مبت٘غن حػابٛ بورغ )  " ط املطتبٞ األٗىلقطاضٜ باهتقاعس املبلط

ال أغتقٚع اهت٘فٚ  ب  عٌوٛ ٗحٚراتٛ  (، ُٗكٔا "3ًت٘غقٞ، بٌِٚا جا١ت اهفقطٝ ضقٍ )

( ٗبسضجرٞ ً٘افقرٞ نرعٚفٞ،    2,23" باملطتبٞ األخريٝ، ٗمبت٘غن حػابٛ بورغ ) عٚٞاالجتٌا

جرا١ تقرسٙطٓا بسضجرٞ    هع٘اًرى االجتٌاعٚرٞ   انرٌّ  ٗٙالحظ أُرٕ ال ٙ٘جرس  فقرطٝ ٗاحرسٝ     

ً٘افقٞ كربريٝ جرًسا أٗ زضجرٞ ً٘افقتٔرا كربريٝ، ٗميلرّ تفػرري ٓرصٖ اهِتٚفرٞ برعْ اهع٘اًرى            

املبلط ًّ قبى ًسٙطٜ املساضؽ، ملا ٙطُٕٗ ًرّ   االجتٌاعٚٞ هٚؼ ما زٗض ط بود اهتقاعس

عرسَ أٌٓٚررٞ اهع٘اًررى االجتٌاعٚرٞ ط بوررد اهتقاعررس املبلررط، حٚرث جررا١ املت٘غررن اهعرراَ    

ًررا مت اهت٘قررى إهٚررٕ ط ٗصتررس أْ اهسضاغررٞ اذتاهٚررٞ ختتوررف عررّ  بسضجررٞ ً٘افقررٞ ًت٘غررقٞ  

  جتٌاعٚررٞاالْ  اهع٘اًررى اهسضاغررٞ اذتاهٚررٞ صتررس أ  (، حٚررث ط 2008زضاغررٞ  مساعِررٞ ) 

صترس أْ   (2008مساعِرٞ ) زٗضٓا غري ًرةط ط اختاش قطاض اهتقاعس املبلط، بٌِٚا ط زضاغرٞ  

 اجملاي االجتٌاعٛ احتى املطتبٞ األٗىل ب  ًرةطات اهتقاعس املبلط 

 

ٞ    ،ٗهإلجابٞ عوٟ ٓصا اهػراي ٗاالضترطا    اغتدسَ اهباحرث املت٘غرقات اذتػرابٚ

ه تٚد اهع٘اًى اهكحٚٞ تبًعا هسضجٞ امل٘افقٞ، كٌا ٙطآا أفطاز اهسضاغرٞ، كٌرا    املعٚاضٜ،

ت ( أْ املت٘غررقا15) ضقررٍ سٗيادتررُتررا٢  ٙتهرر  ًررّ (  15) ضقررٍ سٗيادتررٓرر٘ ًررب  ط 

بورد ًرسٙطٜ املرساضؽ مبِققرٞ     اهكرحٚٞ املررةطٝ ط    وع٘اًرى هفرطاز  األاذتػابٚٞ هتقرسٙطات  

-3,19تطاٗحرت ًرا بر  )    اهتقاعرس املبلرط  باملٌولٞ اهعطبٚٞ اهػع٘زٙٞ اهطٙال اهتعوٌٚٚٞ 
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كثرطٝ ًؿرلالت اإلزاضٝ املسضغرٚٞ    (، ٗاهيت ترِل عورٟ "  5  ٗجا١ت اهفقطٝ ضقٍ )(4,11

" ط املطتبرٞ األٗىل   ٙلْ٘ ًسٙط املسضغرٞ حباهرٞ قرحٚٞ جٚرسٝ    ٗتعسز ًػ٣٘هٚاتٔا ٙتقود أْ 

ٍ  سٗيادتر ( ٗبسضجرٞ ً٘افقرٞ كربريٝ  ًٗرّ     4,11مبت٘غن حػابٛ بورغ )  ( جرا١ت  15) ضقر

ٛ      (، ُٗكٔا "1اهفقطٝ ضقٍ ) " باملطتبرٞ  ؾع٘ضٜ اهعراَ باهتعرد ٗاإلضٓراق ٓر٘ بػربد عٌور

حظ إُٔ ال ٙ٘جرس   ( ٗبسضجٞ ً٘افقٞ ًت٘غقٞ، ٗٙال3,19األخريٝ ٗمبت٘غن حػابٛ بوغ )

جا١ تقسٙطٓا بسضجٞ ً٘افقٞ كربريٝ جرًسا ٗٙ٘جرس ةرال       اهع٘اًى اهكحٚٞب  فقطٝ ٗاحسٝ 

  زضجٞ ً٘افقتٌٔا ًت٘غقٞ اْفقطات زضجٞ ً٘افقتٔا كبريٝ، ٗفقطت

 

تررسفعين ضغرربيت ط ضعاٙررٞ أغررطتٛ بؿررلى أفهررى إىل  

 اهتقاعس املبلط
 زضجٞ ًت٘غقٞ 1,282 3,02

 زضجٞ ًت٘غقٞ 1,204 3,05 غٚلْ٘ ألغطتٛ زٗض ط اختاش قطاضٜ باهتقاعس املبلط

 زضجٞ نعٚفٞ 1,111 2,23 قٚع اهت٘فٚ  ب  عٌوٛ ٗحٚاتٛ االجتٌاعٚٞال أغت

ٙؿررفعين ظًال٢ررٛ املتقاعررسْٗ ًبلررًطا عوررٟ اهتقاعررس    

 املبلط
 زضجٞ ًت٘غقٞ 1,062 2,90

ٙسفعين نعف اهعالقات االجتٌاعٚٞ ب  اهعاًو  ط 

 املسضغٞ إىل اهتقاعس املبلط
 زضجٞ نعٚفٞ 0,977 2,41

  0,788 2,72 املت٘غن اهعاَ هوٌح٘ض
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 زضجٞ ًت٘غقٞ 1,101 3,19 ؾع٘ضٜ اهعاَ باهتعد ٗاإلضٓاق ٓ٘ بػبد عٌوٛ

ٙتٌتررع أقررحا  املٔررّ األخررط٠ بكررحٞ جػررٌٚٞ أفهررى ًررّ       

 ًسٙطٜ املساضؽ
 زضجٞ كبريٝ 1,272 3,81

 زضجٞ كبريٝ 1,006 3,73 أْ حيافظ عوٟ قحيت -بإشْ اهلل -ًّ ؾعْ اهتقاعس املبلط

 زضجٞ ًت٘غقٞ 1,003 3,37 ال ٙت٘فط هٛ بػبد عٌوٛ اه٘قت اهلاط هالٓتٌاَ بكحيت

الت اإلزاضٝ املسضغٚٞ ٗتعرسز ًػر٣٘هٚاتٔا ٙتقورد أْ    كثطٝ ًؿل

 ٙلْ٘ ًسٙط املسضغٞ حباهٞ قحٚٞ جٚسٝ
 زضجٞ كبريٝ 0,965 4,11

  0,796 3,64 املت٘غن اهعاَ هوٌح٘ض

 

ٍ  امل٘نرحٞ جبررسٗي ميلرّ تفػرري اهِتٚفررٞ    برعْ اهع٘اًررى اهكرحٚٞ توعررد   ( 15) ضقر

ٌ رر ازًٗض  ٗأْ ًررسٙطٜ املررساضؽ ساضؽ، ط بوررد اهتقاعررس املبلررط ًررّ قبررى ًررسٙطٜ املرر  أً

ط مماضغرٞ اهعٌرى اإلزاضٜ ًٗرا ٙتقوبرٕ ًرّ شٓرّ       هرٕ زٗض ًٔرٍ   اهعاًى اهكرحٛ   أْٙطْٗ 

ٗصترس أْ اهسضاغرٞ    قاط ٗقحٞ جٚسٝ، حٚث جا١ املت٘غن اهعاَ بسضجرٞ ً٘افقرٞ كربريٝ     

(، حٚررث ط 2008ًررا مت اهت٘قررى إهٚررٕ ط زضاغررٞ  مساعِررٞ ) اذتاهٚررٞ ختتوررف كررثرًيا عررّ 

زٗضٓررا  ًرررةط بسضجررٞ كرربريٝ ط اخترراش قررطاض    اهكررحْٚٞ  اهع٘اًررى اذتاهٚررٞ صتررس أ هسضاغررٞ 

صترس أْ اجملراي اهكرحٛ  احترى املطتبرٞ       (2008مساعِرٞ ) اهتقاعس املبلط، بٌِٚا ط زضاغرٞ  

 األخريٝ ب  ًرةطات اهتقاعس املبلط 
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ٞ   ،ٗهإلجابرررٞ عورررٟ ٓرررصا اهػرررراي    اغرررتدسَ اهباحرررث املت٘غرررقات اذتػرررابٚ

ه تٚد اهع٘اًى اهؿدكٚٞ تبًعا هسضجٞ امل٘افقٞ كٌا ٙطآا أفطاز  ٗاالضتطا  املعٚاضٜ،

ٍ  سٗيادتر ترا٢   ُٙته  ًّ (  16) ضقٍ سٗيادتاهسضاغٞ، كٌا ٓ٘ ًب  ط  ( 16) ضقر

بود ًسٙطٜ وع٘اًى اهؿدكٚٞ املرةطٝ ط األفطاز هأْ املت٘غقات اذتػابٚٞ هتقسٙطات 

تطاٗحت  اهتقاعس املبلطباملٌولٞ اهعطبٚٞ اهػع٘زٙٞ املساضؽ مبِققٞ اهطٙال اهتعوٌٚٚٞ 

   (3,72-2,27ًا ب  )

 

 

 زضجٞ كبريٝ 1,211 3,71 بؿلى عاَ ًبسأ اهتقاعس املبلط ًقطٗ  ط شٓين

ًًّ ٙبعس خسًٞ ٗاحس ٗعؿط غعتقسَ بقورد اهتقاعرس    اعا

 لطاملب

 زضجٞ ًت٘غقٞ 1,455 2,71

ًًر   بعس خسًٞ ٗاحس ٗةالة غرعتقسَ بقورد هوتقاعرس     اعا

 املبلط

 زضجٞ كبريٝ 1,454 3,58

هرر٘ مسرر  هررٛ باهتقاعررس املبلررط بعررس خسًررٞ مخػررٞ عؿررط  

ًً  هتقاعست فً٘ضا اعا
 زضجٞ نعٚفٞ 1,257 2,27

 زضجٞ كبريٝ 1,314 3,72 أُتظط أٗي َٙ٘ أمتتع فٕٚ باهتقاعس املبلط  

  0,948 3,20 املت٘غن اهعاَ هوٌح٘ض
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أُتظرط أٗي  (، ٗاهريت ترِل عورٟ"    5هفقطٝ ضقٍ )( صتس أْ ا16)ضقٍ سٗي ادتًّ ٗ

( ٗبسضجرٞ  3,72" ط املطتبرٞ األٗىل مبت٘غرن حػرابٛ بورغ )    َٙ٘ أمتترع فٚرٕ باهتقاعرس املبلرط    

لرط بعرس   ه٘ مسر  هرٛ باهتقاعرس املب   (، ُٗكٔا " 4جا١ت اهفقطٝ ضقٍ )بٌِٚا ً٘افقٞ كبريٝ  

ًًرر    " باملطتبررٞ األخررريٝ ٗمبت٘غررن حػررابٛ بوررغ    هتقاعررست فررً٘ضا  اخسًررٞ مخػررٞ عؿررط عا

اهع٘اًرى  بر   (، ٗبسضجٞ ً٘افقرٞ نرعٚفٞ، ٗٙالحرظ أُرٕ ال ٙ٘جرس  فقرطٝ ٗاحرسٝ        2,27)

جررا١ تقررسٙطٓا بسضجررٞ ً٘افقررٞ كرربريٝ جررًسا، ٗٙ٘جررس ةررال  فقررطات زضجررٞ         اهؿدكررٚٞ

ا ًت٘غقٞ، ٗفقطٝ ٗاحرسٝ زضجرٞ ً٘افقتٔرا    ً٘افقتٍٔ كبريٝ، ٗفقطٝ ٗاحسٝ زضجٞ ً٘افقتٔ

هرٚؼ براملٍٔ  ط    اٗميلّ تفػري ٓصٖ اهِتٚفٞ بعْ اهع٘اًرى اهؿدكرٚٞ توعرد زٗضً    نعٚفٞ،

بود اهتقاعس املبلط ًّ قبى ًسٙطٜ املساضؽ، حٚث جا١ املت٘غن اهعراَ بسضجرٞ ً٘افقرٞ    

  ًت٘غقٞ  

ساضؽ مبِققرٞ  بورد ًرسٙطٜ املر   هع٘اًرى أكثرط ترعةرًيا ط    اٗهإلجابٞ عّ غرراي أٜ   

ًّ ٗجٔٞ ُظطٍٓ، مت اغتدطاا املت٘غرقات اذتػرابٚٞ،    اهطٙال اهتعوٌٚٚٞ اهتقاعس املبلط

 سٗيادتر املعٚاضٙرٞ، كٌرا ٓر٘ ًرب  ط      اهعراَ، ٗاالضتطافرات   املت٘غن اغتدطاا مت ةٍ ًّٗ

( أْ املت٘غررقات اذتػررابٚٞ هوع٘اًررى 17) ضقررٍ سٗيادتررُتررا٢  ٙتهرر  ًررّ ٗ(   17) ضقررٍ

ٞ  ًرسٙطٜ املرساضؽ مبِققرٞ اهطٙرال اهتعوٌٚٚرٞ      بورد  املررةطٝ ط    باملٌولرٞ اهعطبٚرٞ اهػررع٘زٙ

(، حٚررث جررا١ت 3,74-2,72ًررّ ٗجٔررٞ ُظررطٍٓ تطاٗحررت ًررا برر  )  اهتقاعررس املبلررط

( ٗبسضجررٞ 3,74ابٛ بوررغ )رررررٞ ط املطتبررٞ األٗىل بررععوٟ ًت٘غررن حػ ررررراهع٘اًررى اه٘يٚفٚ

 .ً٘افقٞ كبريٝ
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 1 3 ٗيٚفٚٞ 3,74 0,830 زضجٞ كبريٝ

 2 5 قحٚٞ 3,64 0,795 زضجٞ كبريٝ

 3 2 اقتكازٙٞ 3,36 0,673 زضجٞ ًت٘غقٞ

 4 6 ؾدكٚٞ 3,20 0,947 زضجٞ ًت٘غقٞ

 5 1 ُفػٚٞ 3,19 0,901 زضجٞ ًت٘غقٞ

 6 4 اجتٌاعٚٞ 2,72 0,788 زضجٞ ًت٘غقٞ

 األزاٝ كلى 3,31 0,654 زضجٞ ًت٘غقٞ

 

 تبرٞ األٗىل ٗبسضجرٞ ً٘افقرٞ كربريٝ    ط املطجرا١ت  اهع٘اًى اه٘يٚفٚٞ  ٗضمبا ٙعع٠ أْ

ٍ  سٗيادتر كٌا ٓر٘ ً٘نر  ط    إىل أْ األعبرا١ اه٘يٚفٚرٞ املتكروٞ بعٌرى ًرسٙط      (، 17) ضقر

املسضغٞ كثريٝ ًٗتعرسزٝ، األًرط اهرصٜ  عورٕ ِٙرعع  أًراَ تعرسز ٓرصٖ املٔراَ ٗكثطتٔرا ًرا            

اهكرحٚٞ   ٗجرا١ت ط املطتبرٞ اهثاُٚرٞ اهع٘اًرى     ٙسفعٕ إىل اهرتفلري ط بورد اهتقاعرس املبلرط     

( ٗبسضجٞ ً٘افقٞ أًٙها كبريٝ، ٗقس ٙعع٠ شهرم إىل أْ قطابرٞ   3,64مبت٘غن حػابٛ بوغ )

ٍ  اهسضاغٞ عِٚٞ أفطاز ًّ 43٪ ّ  ٓر ٞ  ارترربٝ  شٜٗ ًر  األًرط  املسضغرٚٞ،  اإلزاضٝ ط اه٘يٚفٚر

ٍ  ًّٗ اهعٌط، ط تقسًٍٔ إىل ٙؿري اهصٜ ٞ  اهعر٘اضل  تلثرط  ةر ٟ  ترِغل  اهريت  اهكرحٚ  عور

ٍٔ هوررتفلري ط بوررد اهتقاعررس املبلررط  ٗجررا١ت ط املطتبررٞ اهثاهثررٞ  ٗتررسفع عٌوررٍٔ املررسٙطّٙ

( ٗبسضجررٞ ً٘افقررٞ ًت٘غررقٞ، بٌِٚررا  3,36اهع٘اًررى االقتكررازٙٞ مبت٘غررن حػررابٛ بوررغ )  

( ٗبسضجررٞ 3,20اهع٘اًررى اهؿدكررٚٞ جررا١ت ط املطتبررٞ اهطابعررٞ ٗمبت٘غررن حػررابٛ بوررغ )  

ٞ مبت٘غررن حػررابٛ بوررغ  ً٘افقررٞ ًت٘غررقٞ  ٗجررا١ت ط املطتبررٞ ارتاًػررٞ اهع٘اًررى اهِفػررٚ   
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( ٗبسضجٞ ً٘افقٞ ًت٘غقٞ، بٌِٚا اهع٘اًى االجتٌاعٚرٞ جرا١ت ط املطتبرٞ األخرريٝ     3,19)

ٍ  سٗيادتر ( ٗبسضجٞ ً٘افقٞ ًت٘غرقٞ  ًٗرّ   2,72ٗمبت٘غن حػابٛ بوغ ) ( صترس  17) ضقر

بود ًسٙطٜ املساضؽ مبِققرٞ  أْ املت٘غن اذتػابٛ هوع٘اًى املرةطٝ ط هوع٘اًى املرةطٝ ط 

( ٗبسضجررٞ ً٘افقررٞ 3,31ًررّ ٗجٔررٞ ُظررطٍٓ كلررى )  اهتعوٌٚٚررٞ اهتقاعررس املبلررط  اهطٙررال

ًت٘غقٞ  ٗميلّ تفػري ٓصٖ اهِتٚفرٞ برعْ ترعةري اهفرطٗق بر  اهع٘اًرى اهكرحٚٞ ٗاهع٘اًرى         

االقتكازٙٞ ٗاهع٘اًى اهؿدكٚٞ ٗاهع٘اًى االجتٌاعٚٞ ًّ ٗجٔرٞ ُظرط ًرسٙطٜ املرساضؽ     

صتس أْ اهع٘اًى اه٘يٚفٚٞ ٗاهع٘اًى اهكحٚٞ ٓٛ هٚؼ كبرًيا ط بود اهتقاعس املبلط  بٌِٚا 

ًّ أٍٓ اهع٘اًى املرةطٝ ط بود اهتقاعس املبلط ًّ ٗجٔٞ ُظرط ًرسٙطٜ املرساضؽ، ٗضمبرا     

ٙعرر٘ز شهررم إىل كثررطٝ األعبررا١ اه٘يٚفٚررٞ ٗعررسَ ًِاغرربٞ اذتاهررٞ اهكررحٚٞ ملررسٙطٜ املررساضؽ  

تٌاعٚرٞ ٓرٛ األقرى ترعةرًيا     هتِفٚص ٓصٖ األعبا١ اه٘يٚفٚٞ  ٗأئطت اهِتا٢  أْ اهع٘اًى االج

ط بود اهتقاعس املبلط ٗبسضجٞ ً٘افقٞ ًت٘غرقٞ، ٗهلرّ ال ختتورف كرثرًيا عرّ اهع٘اًرى       

اهؿدكٚٞ، ممرا ٙظٔرط أْ اهع٘اًرى االجتٌاعٚرٞ هرٚؼ مرا أٌٓٚرٞ كربريٝ ط بورد اهتقاعرس           

 املبلط ًقاضُٞ باهع٘اًى األخط٠   

ضتبرراط مررصٖ اهع٘اًررى،  ٗهتحوٚررى اضتبرراط اهع٘اًررى ببعهررٔا مت إ رراز ًعاًررى اال   

( عِرس  r=0,772( أْ أعوٟ قٌٚٞ ملعاًى االضتباط )18ٙته  ًّ جسٗي )ٗ (  18جسٗي )

برر  اهع٘اًررى اهؿدكررٚٞ ٗاهع٘اًررى اهكررحٚٞ، ٗٓررٛ قٌٚررٞ زاهررٞ    ٪1 ًػررت٠٘ اهسالهررٞ 

إحكررا٢ًٚا، ممررا ٙررسفعِا إىل  اهقرر٘ي بررعْ اهع٘اًررى اهؿدكررٚٞ قررس اضتبقررت بسضجررٞ عاهٚررٞ      

بسضجرٞ أًٙهرا     ٌرا أْ اهع٘اًرى اهكرحٚٞ ًطتبقرٞ باهع٘اًرى اهِفػرٚٞ       باهع٘اًرى اهكرحٚٞ  ك  

برر  اهع٘اًررى االجتٌاعٚررٞ   ٛ(   ٗأقررى عالقررٞ اضتبابٚررٕ برر  اهع٘اًررى ٓرر  r=0,698عاهٚررٞ )

(  ٗصتررس أُررٕ ال ت٘جررس عالقررٞ علػررٚٞ أٗ غررري ًعِ٘ٙررٞ برر     r=0.261ٗاهع٘اًررى اهِفػررٚٞ )
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بقررٞ اضتباباررا ً٘جًبررا ًررع بعهررٔا اهع٘اًررى املسضٗغررٞ، ممررا ٙ٘نرر  أْ مجٚررع اهع٘اًررى ًطت

اهرربعض، ٗٓررصا ٙ٘نرر  أْ اهع٘اًررى اجملتٌعررٞ مررا تررعةري ط بوررد اهتقاعررس املبلررط ملررسٙطٜ 

   املساضؽ 

 

٪

هبٚاْ زالهٞ اهفطٗق اإلحكرا٢ٚٞ بر  املت٘غرقات اذتػرابٚٞ ألةرط املطحورٞ اهسضاغرٚٞ        

باملٌولرٞ اهعطبٚرٞ   بود ًسٙطٜ املساضؽ مبِققٞ اهطٙال اهتعوٌٚٚرٞ  ط  اهع٘اًى املرةطٝ ااٖ

، مت اغتدساَ حتوٚى اهتباّٙ عوٟ ستاٗض اهسضاغٞ، كٌرا ٓر٘ ًرب     اهتقاعس املبلطاهػع٘زٙٞ 

( عسَ ٗج٘ز فطٗق شات زالهٞ إحكرا٢ٚٞ عِرس   19ٙته  ًّ جسٗي )ٗ  (19ط جسٗي )

بورد ًرسٙطٜ املرساضؽ مبِققرٞ     ط حرث  ط ٗجٔٞ ُظط أفطاز عِٚرٞ اهب  ٪5 ًػت٠٘ اهسالهٞ

تععٜ الختال  ًتغري املطحوٞ  اهتقاعس املبلطباملٌولٞ اهعطبٚٞ اهػع٘زٙٞ اهطٙال اهتعوٌٚٚٞ 

  اهع٘اًى اهؿدكٚٞٗ اهع٘اًى اهكحٚٞٗ اهع٘اًى اهِفػٚٞاهسضاغٚٞ ط ستاٗض 
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      1 ع٘اًى ُفػٚٞ

     1 **0,588 ع٘اًى اقتكازٙٞ

    1 **0,499 **0,586 ع٘اًى ٗيٚفٚٞ

   1 **0,580 **0,314 **0,261 ع٘اًى اجتٌاعٚٞ

  1 **0,565 **0,582 **0,653 **0,698 ع٘اًى قحٚٞ

 1 **0,772 **0,616 **0,523 **0,598 **0,500 ًى ؾدكٚٞع٘ا

  ٪1ًػت٠٘ املعِ٘ٙٞ   **

 

ط ٗجٔرٞ ُظرط    ٪5فطٗق شات زالهٞ إحكرا٢ٚٞ عِرس ًػرت٠٘ اهسالهرٞ     بٌِٚا ِٓان  

ٖ أفطاز عِٚٞ اهبحث  ٞ       ارا  اهع٘اًرى االقتكرازٙٞ ٗاهع٘اًرى اه٘يٚفٚرٞ ٗاهع٘اًرى االجتٌاعٚر

باملٌولرٞ اهعطبٚرٞ اهػررع٘زٙٞ   قرٞ اهطٙرال اهتعوٌٚٚرٞ    بورد ًرسٙطٜ املرساضؽ مبِق   املررةطٝ ط  

ٞ      اهتقاعس املبلرط  مت ٗملعطفرٞ ًكرسض ٓرصا اهفرطق       تعرعٜ الخرتال  ًرتغري املطحورٞ اهسضاغرٚ

َ اختباض ؾٚفٕٚ هولؿف عّ زالهٞ اهفطٗق ااغتدسٗ، (Post Hoc)حتوٚى بعسٜ  اغتدساَ

ت٘جرس  ( أُرٕ  20ًرّ جرسٗي )  ٗٙتهر   (  20ب  اهرثال  ًطاحرى زضاغرٚٞ )أُظرط جرسٗي      

اهع٘اًررى ط ٗجٔررٞ ُظررط أفررطاز عِٚررٞ اهبحررث حرر٘ي   ( ٪5فررطٗق شات زالهررٞ إحكررا٢ٚٞ  ) 

 ٞ بورد ًرسٙطٜ املرساضؽ    املررةطٝ ط   االقتكازٙٞ ٗاهع٘اًى اه٘يٚفٚٞ ٗاهع٘اًى االجتٌاعٚر

تععٜ الختال  ًرتغري   اهتقاعس املبلطباملٌولٞ اهعطبٚٞ اهػع٘زٙٞ مبِققٞ اهطٙال اهتعوٌٚٚٞ 

ٞ   شات زالهرٞ إحكرا٢ٚٞ بر      آِران فطٗقار  كٌا أْ  غٚٞ املطحوٞ اهسضا  ًرسٙط ًسضغرٞ ًت٘غرق

ٖ ًٗسٙط ًسضغٞ ابتسا٢ٚٞ ًٗسٙط ًسضغٞ ةاُ٘ٙٞ هكا  ًسٙط ًسضغرٞ ًت٘غرقٞ    اهع٘اًرى   ارا
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ٗضمبرا ٙعر٘ز اهػربد ط شهرم الخرتال  اذتر٘افع املازٙرٞ  ٗباهِػربٞ هوع٘اًرى           ،االقتكازٙٞ

ٞ   ٞ إحكرا٢ٚٞ بر    شات زالهر  ااه٘يٚفٚٞ، ٗجس أْ ِٓان فطٗقار  ًرسٙط  ٗ ًرسٙط ًسضغرٞ ابتسا٢ٚر

ٞ  هكا  ًسٙط ًسضغٞ ابتسا٢ٚٞ، ٗب   ًسضغٞ ًت٘غقٞ ًرسٙط ًسضغرٞ   ٗ ًسٙط ًسضغرٞ ةاُ٘ٙر

 ٙتعرطل  اهيت اههغ٘ط هكا  ًسٙط ًسضغٞ ةاُ٘ٙٞ، ٗٙفػط اهباحث شهم بلثطٝ ًت٘غقٞ

 ًرع  اهتعاًرى  ٞٗببٚعر  اهلرثريٝ  ٗاألُؿقٞ األب٘ي اهسٗاَ حبلٍ اهثاُ٘ٙٞ املساضؽ ًسٙطٗ ما

االجتٌاعٚررٞ، ٙ٘جررس فررطٗق شات زالهررٞ     هوع٘اًررى  ٗباهِػرربٞ  اهثاُ٘ٙررٞ املطحوررٞ بررال 

ٞ   إحكا٢ٚٞ ب   ٞ   ٗكرى   ًرسٙط ًسضغرٞ ةاُ٘ٙر ٞ   ٗ ًرسٙط ًسضغرٞ ابتسا٢ٚر  ًرسٙط ًسضغرٞ ًت٘غرق

  هكا  ًسٙط ًسضغٞ ةاُ٘ٙٞ    

 

 اهِفػٚٞ

 

 0,722 2 ب  اجملٌ٘عات
0,361 

0,443 

 

0,643 

 

 159,1 195 زاخى اجملٌ٘عات
0,816 

 االقتكازٙٞ
 7,894 2 ب  اجملٌ٘عات

3,947 
9,464 

 

0,000 

 

 81,334 195 زاخى اجملٌ٘عات
0,417 

 اه٘يٚفٚٞ

 

 11,09 2 ب  اجملٌ٘عات
5,545 

8,67 

 

0,000 

 

 124,72 195 جملٌ٘عاتزاخى ا
0,640 

 االجتٌاعٚٞ

 22,031 2 ب  اجملٌ٘عات
11,016 

21,41 

 

0,000 

 

 

 

 

 0,514  100,32 195 زاخى اجملٌ٘عات
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 اهكحٚٞ

 

 1,922 2 ب  اجملٌ٘عات
0,961 

1,528 

 

0,219 

 

 122,6 195 زاخى اجملٌ٘عات
0,629 

 1,884 2 ب  اجملٌ٘عات اهؿدكٚٞ
0,942 

1,049 0,352 

 175,14 195 زاخى اجملٌ٘عات
0,898 

 

(I)(J) 

(I-J) 

 االقتكازٙٞ
ًررررررررسٙط ًسضغرررررررررٞ  

 ًت٘غقٞ

 0,000 *0,451 ًسٙط ًسضغٞ ابتسا٢ٚٞ

 0,036 *0,346 ًسٙط ًسضغٞ ةاُ٘ٙٞ

 اه٘يٚفٚٞ
 0,000 *0,527 ًسٙط ًسضغٞ ًت٘غقٞ ًسٙط ًسضغٞ ابتسا٢ٚٞ

 0,024 * 0,455 ًسٙط ًسضغٞ ًت٘غقٞ ًسٙط ًسضغٞ ةاُ٘ٙٞ

 االجتٌاعٚٞ
 0,000 *0,757 ًسٙط ًسضغٞ ابتسا٢ٚٞ ًٞسٙط ًسضغٞ ةاُ٘ٙ

 0,000 *0,931 ًسٙط ًسضغٞ ًت٘غقٞ

  ٪5اهفطق زاي عِس ًػت٠٘  

 

ٖ ( أةرط املرٓرى اهسضاغرٛ    21)ضقرٍ  سٗي ادتر ٙ٘ن   بورد  اهع٘اًرى املررةطٝ ط    ارا

( 21) ضقٍ سٗيادتٙته  ًّ   ًٗسٙطٜ املساضؽ مبِققٞ اهطٙال اهتعوٌٚٚٞ اهتقاعس املبلط

ط ٗجٔرٞ ُظرط أفرطاز      ٪5ق شات زالهرٞ إحكرا٢ٚٞ عِرس ًػرت٠٘ اهسالهرٞ      عسَ ٗج٘ز فطٗ
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باملٌولرٞ اهعطبٚرٞ   بود ًسٙطٜ املرساضؽ مبِققرٞ اهطٙرال اهتعوٌٚٚرٞ     ط عِٚٞ اهبحث ح٘ي 

عورررٟ اهع٘اًرررى  تعرررعٜ الخرررتال  ًرررتغري املرٓرررى اهسضاغرررٛ اهتقاعرررس املبلرررطاهػرررع٘زٙٞ 

شات  افطٗقاررِٓرران ( أْ 21) ضقررٍ سٗيادتررٗٙتهرر  ًررّ   االقتكررازٙٞ ٗاهع٘اًررى اه٘يٚفٚررٞ

اهع٘اًرى  ط ٗجٔٞ ُظط أفطاز عِٚٞ اهبحث ح٘ي   ٪5زالهٞ إحكا٢ٚٞ عِس ًػت٠٘ اهسالهٞ 

  ٞ املرررةطٝ ط  اهِفػررٚٞ، ٗاهع٘اًررى االجتٌاعٚررٞ، ٗاهع٘اًررى اهكررحٚٞ ٗاهع٘اًررى اهؿدكررٚ

ٗملعطفٞ ًكرسض ٓرصا اهفرطق      تععٜ الختال  ًتغري املرٓى اهسضاغٛ بود اهتقاعس املبلط

َ اختبرراض ؾررٚفٕٚ هولؿررف عررّ زالهررٞ  ااغررتدسٗ (Post Hoc) حتوٚررى بعررسٜ  اغررتدساَمت 

ٍ  سٗيادتر ًّ  ٗٙته (   22  ضقٍ سٗيادتُظط اهفطٗق ب  اهثال  ًطاحى زضاغٚٞ )ا  ضقر

ط ٗجٔرٞ ُظرط أفرطاز عِٚرٞ اهبحرث      ( ٪5فرطٗق شات زالهرٞ إحكرا٢ٚٞ  )   ت٘جس (  إُٔ 22)

 ٞ ، ٗاهع٘اًرررى اهكرررحٚٞ، ٗاهع٘اًرررى  حررر٘ي اهع٘اًرررى اهِفػرررٚٞ، ٗاهع٘اًرررى االجتٌاعٚررر

تععٜ الختال  ًتغري املرٓى اهسضاغٛ  ٗٗجرس   بود اهتقاعس املبلطاملرةطٝ ط  اهؿدكٚٞ

اجػرررتري ٗاهرررسكت٘ضاٖ   شات زالهرررٞ إحكرررا٢ٚٞ بررر  نورررٞ ؾرررٔازتٛ امل    اأْ ِٓررران فطٗقاررر 

ٗضمبا ٙعع٠ شهم ألْ نوٞ ؾٔازٝ  ٗاهؿٔازات األخط٠ هكا  نوٞ ؾٔازٝ املاجػتري،

ٗنوررٞ ؾررٔازٝ اهبلرراه٘ضٙ٘ؽ ممررا  اٖاهررسكت٘ضجػررتري ط ًطحوررٞ ًررا برر  نوررٞ ؾررٔازٝ املا

شات زالهرٞ إحكرا٢ٚٞ بر      آِان فطٗقار  ٙرٓؤٍ هوتفاعى أكثط ًع اهعٌى اإلزاضٜ  كٌا أْ

ؾررٔازتٛ اهبلرراه٘ضٙ٘ؽ ٗاهررسكت٘ضاٖ ٗاهؿررٔازات األخررط٠ هكررا  نوررٞ ؾررٔازٝ    نوررٞ

ٗجرس أْ ِٓران    االجتٌاعٚرٞ، ِػربٞ هوع٘اًرى   ٗباه اهِفػرٚٞ  حر٘ي اهع٘اًرى    اهبلراه٘ضٙ٘ؽ 

املاجػتري ٗاهسكت٘ضاٖ ٗاهبلاه٘ضٙ٘ؽ هكرا   شات زالهٞ إحكا٢ٚٞ ب  نوٞ ؾٔازٝ  افطٗقا

 نوٞ ؾٔازٝ املاجػتري  
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 اهِفػٚٞ
 0,000 11,26 7,90 23,71 3 ب  اجملٌ٘عات

 0,70 136,10 194 زاخى اجملٌ٘عات

 االقتكازٙٞ
 1,386 0,62 1,87 3 ب  اجملٌ٘عات

 

0,248 

 

 0,45 87,40 194 زاخى اجملٌ٘عات

 اه٘يٚفٚٞ
 2,578 1,74 5,21 3 ب  اجملٌ٘عات

 

0,055 

 

 0,67 130,60 194 زاخى اجملٌ٘عات

 االجتٌاعٚٞ
 11,94 6,37 19,10 3 ب  اجملٌ٘عات

 

0,000 

 0,53 103,30 194 زاخى اجملٌ٘عات

 اهكحٚٞ
 6,413 3,73 11,20 3 ب  اجملٌ٘عات

 

0,000 

 0,58 113,30 194 زاخى اجملٌ٘عات

 

شات زالهرٞ إحكرا٢ٚٞ بر  نورٞ      اٗجس أْ ِٓان فطٗقار  اهكحٚٞٗباهِػبٞ هوع٘اًى 

اجػتري ٗاهسكت٘ضاٖ،  ٗاهؿٔازات األخرط٠ هكرا  نورٞ ؾرٔازٝ املاجػرتري،      امل ؾٔازتٛ

ٝ  اٗجس أْ ِٓان فطٗقاٗ اهبلراه٘ضٙ٘ؽ  ٗاهرسكت٘ضاٖ    شات زالهٞ إحكا٢ٚٞ ب  نوٞ ؾرٔاز

ٞ ٗباهِػربٞ هوع٘اًرى   ٘ؽ  هكا   ؾرٔازٝ اهبلراه٘ضٙ   شات  اٗجرس أْ ِٓران فطٗقار    اهؿدكرٚ

اجػتري ٗاهبلاه٘ضٙ٘ؽ  ٗاهؿرٔازات األخرط٠ هكرا     امل زالهٞ إحكا٢ٚٞ ب  نوٞ ؾٔازٝ

 نوٞ ؾٔازٝ املاجػتري 
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(I)(J)(I-J) 

 اهِفػٚٞ

 ًاجػتري
 0,010 *1,0873 زكت٘ضاٖ

 0,000 *1,2773 أخط٠

 بلاه٘ضٙ٘ؽ

 0,024 *0,8480 زكت٘ضاٖ

 0,000 *1,0380 أخط٠

 ًاجػتري االجتٌاعٚٞ

 0,002 *1,0873 ت٘ضاٖزك

 0,000 *0,935 بلاه٘ضٙ٘ؽ

 اهكحٚٞ
 ًاجػتري

 0,002 * 1,156 زكت٘ضاٖ

 0,038 *0,736 أخط٠

 0,020 *0,7920 زكت٘ضاٖ بلاه٘ضٙ٘ؽ

 0,005 *0,7616 بلاه٘ضٙ٘ؽ ًاجػتري اهع٘اًى اهؿدكٚٞ

 0,012 *1,0159 أخط٠

  ٪5اهفطق زاي عِس ًػت٠٘  *

 

 ارراٖ( أةررط عررسز غررِ٘ات ارتررربٝ ط اإلزاضٝ املسضغررٚٞ 23) ضقررٍ سٗيادتررٗٙ٘نرر  

باملٌولررٞ اهعطبٚررٞ بوررد ًررسٙطٜ املررساضؽ مبِققررٞ اهطٙررال اهتعوٌٚٚررٞ  اهع٘اًررى املرررةطٝ ط 

( عرسَ ٗجر٘ز فرطٗق شات زالهرٞ     23)ضقٍ  سٗيادتٙته  ًّ   ٗاهتقاعس املبلطاهػع٘زٙٞ 

تعرعٜ الخرتال    هبحرث  ط ٗجٔرٞ ُظرط أفرطاز عِٚرٞ ا      ٪5إحكا٢ٚٞ عِس ًػت٠٘ اهسالهرٞ  
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اهع٘اًررى اهِفػررٚٞ، ٗاالقتكررازٙٞ   ارراٖعررسز غررِ٘ات ارتررربٝ ط اإلزاضٝ املسضغررٚٞ   ًررتغري 

 ٪5فطٗق شات زالهٞ إحكا٢ٚٞ عِس ًػرت٠٘ اهسالهرٞ      كٌا أْ ِٓان   ٗاهع٘اًى اه٘يٚفٚٞ

عرسز غرِ٘ات ارترربٝ ط اإلزاضٝ    تعرعٜ الخرتال  ًرتغري    ط ٗجٔٞ ُظط أفطاز عِٚٞ اهبحث 

ٗملعطفرٞ   اهع٘اًرى االجتٌاعٚرٞ ٗاهع٘اًرى اهكرحٚٞ، ٗاهع٘اًرى اهؿدكرٚٞ       اراٖ  ٞ املسضغٚ

َ اختبرراض  ؾررٚفٕٚ اغررتدسٗا، (Post Hoc)حتوٚررى بعررسٜ اغررتدسَ مت  ًكررسض ٓررصا اهفررطق

ٍ  سٗي ادتر )أُظرط    عرسز غرِ٘ات ارترربٝ   ولؿف عّ زالهٞ اهفطٗق ب  األضبع ف٣ات هه  ضقر

ط ( ٪5طٗق شات زالهرٞ إحكرا٢ٚٞ  )  فر ت٘جرس  ( أُرٕ  24) ضقٍ سٗيادتًّ  ٙته (   24ٗ

املررةطٝ ط  االجتٌاعٚٞ ٗاهكرحٚٞ ٗاهؿدكرٚٞ   هع٘اًى ا ااٖٗجٔٞ ُظط أفطاز عِٚٞ اهبحث 

 اهتقاعس املبلرط باملٌولٞ اهعطبٚٞ اهػع٘زٙٞ بود ًسٙطٜ املساضؽ مبِققٞ اهطٙال اهتعوٌٚٚٞ 

ن فررطٗق شات ِٓررا كٌررا أْ تعررعٜ الخررتال  ًررتغري غررِ٘ات ارتررربٝ ط اإلزاضٝ املسضغررٚٞ   

غرِ٘ات   10إىل  5غِٞ ًّٗ خربتٍٔ ًّ  20ًا ٍٓ خربتٍٔ أكثط ًّ زالهٞ إحكا٢ٚٞ ب  

، ٗٓصا ضاجع هودربٝ غِٞ ح٘ي اهع٘اًى االجتٌاعٚٞ 20خربتٍٔ أكثط ًّ  اهوصّٙهكا  

ِٓران  كرصهم   اهعٌوٚٞ ط اإلزاضٝ املسضغٚٞ ًٗا ٙتعور  بٔرا براهظطٗ  االجتٌاعٚرٞ احملٚقرٞ      

 5غِٞ ًّٗ خربتٍٔ أقى ًرّ   20ًا ٍٓ خربتٍٔ أكثط ًّ  إحكا٢ٚٞ ب  فطٗق شات زالهٞ

غرِٞ هكرا     20إىل  15غرِ٘ات ًٗرّ خرربتٍٔ ًرّ      10إىل  5غِ٘ات ًّٗ خربتٍٔ ًّ 

  غِٞ ح٘ي اهع٘اًى اهكحٚٞ  20خربتٍٔ أكثط ًّ   اهوصّٙ
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 اهِفػٚٞ

 0,227 1,46 1,18 3,53 3 ب  اجملٌ٘عات

زاخرررررررررررررررررررى 

 اجملٌ٘عات

194 156,30 0,81 

 ٞاالقتكازٙ

 0,644 0,558 0,25 0,76 3 ب  اجملٌ٘عات

زاخرررررررررررررررررررى 

 اجملٌ٘عات

194 88,47 0,46 

 اه٘يٚفٚٞ

 0,248 1,39 0,95 2,85 3 ب  اجملٌ٘عات

زاخرررررررررررررررررررى 

 اجملٌ٘عات

194 132,90 0,69 

 االجتٌاعٚٞ

 0,008 4,09 2,43 7,28 3 ب  اجملٌ٘عات

زاخرررررررررررررررررررى 

 اجملٌ٘عات

194 115,10 0,59 

 اهكحٚٞ

 0,000 6,75 3,92 11,77 3 ٌ٘عاتب  اجمل

زاخرررررررررررررررررررى 

 اجملٌ٘عات

194 112,80 0,58 

 اهؿدكٚٞ

 0,000 9,79 7,76 23,29 3 ب  اجملٌ٘عات

زاخرررررررررررررررررررى 

 اجملٌ٘عات

194 153,70 0,79 
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(I)(J)(I-J)

 0,015 *0,563 غِٞ 5-10ًّ  غِٞ  20أكثط ًّ االجتٌاعٚٞ

 غِٞ  20أكثط ًّ اهكحٚٞ

 0,000 *0,868 غِ٘ات 5أقى ًّ  

 0,028 *0,518 غ10-5ًِّٞ 

 0,016 *0,515 غ20-15ِٞ 

 غِٞ  20أكثط ًّ اهؿدكٚٞ

 0,000 *1,171 غِ٘ات 5أقى ًّ  

 0,000 *0,859 غ10-5ًِّٞ 

 0,002 *0,714 غِٞ 20-15 

  ٪5اهفطق زاي عِس ًػت٠٘  *

 

ٓرٍ   ّبر  ًر  شات زالهٞ إحكرا٢ٚٞ   اأْ ِٓان فطٗقا( 24) ضقٍ سٗيادتٗٙته  ًّ 

 10إىل  5غرِ٘ات ًٗرّ خرربتٍٔ ًرّ      5غِٞ ًّٗ خربتٍٔ أقى ًّ  20ثط ًّ خربتٍٔ أك

غرِٞ   20إحكا٢ٚٞ ب  ًا ٍٓ خربتٍٔ أكثرط ًرّ       كٌا أْ ِٓان فطٗقا شات زالهٞ غِ٘ات

غرِٞ هكرا  ًرا ٓرٍ خرربتٍٔ أكثرط        20إىل  15خربتٍٔ ًّ غِ٘ات ًّٗ  5ًّٗ أقى ًّ 

 غِٞ ااٖ اهع٘اًى اهؿدكٚٞ  20ًّ 
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املبلط  يرآطٝ ً٘جر٘زٝ ٗال ميلرّ اغفامرا ٗقرس اظزازت ٗنورت        اهتقاعس أقب 

ققاعررات عسٙررسٝ ًِٔررا ققرراا اه بٚررٞ ٗاهتعوررٍٚ ر فبعررس أْ كاُررت ط قررف٘  املعوٌرر           

ٗاملعوٌات، أقبحت ٓصٖ اهظآطٝ ً٘ج٘زٝ ب  اهقٚازات اه ب٘ٙٞ، األًط اهصٜ ٙرِعلؼ  

ًرّ خرربٝ، ٗأقربحت ٗظاضٝ اه بٚرٞ ٗاهتعورٍٚ       عوٟ اهعٌوٚٞ اهتعوٌٚٚٞ ملرا مرصٖ اهقٚرازات   

ّ تعاُٛ ًّ ٓصٖ اهظآطٝ، هرصا  رد اهبحرث      .هتقوٚرى بوبرات اهتقاعرس املبلرط      حور٘ي  عر

ٞ  حبرث  حاٗهرت  اذتاهٚٞ ٗاهسضاغٞ ًرسٙطٜ املرسضاؽ ط املطاحرى     هرس٠  املبلرط  اهتقاعرس  قهرٚ

 ٞ مبِققرٞ اهطٙرال  ٚر تعوٌٚاملِققرٞ اه  ط اهتعوٌٚٚٞ اهثالةٞ )االبتسا٢ٚٞ ٗاإلعسازٙٞ ٗاهثاُ٘ٙرٞ(  

ّ  أعرساز  ظازت أْ بعس ٞ  ط ًبلرًطا  املتقاعرسٙ ٞ  ٗتعتررب  ًقرطز  بؿرلى  األخرريٝ  ارُٗر  اهسضاغر

 ط املبلرط  ًسٙطٜ املرساضؽ  تقاعس ط تبحث اهيت – اهباحث عوٍ حس عوٟ- األٗىل اذتاهٚٞ

 .اهػع٘زٙٞ اهعطبٚٞ املٌولٞ

ٟ  اهتعرط   س بٔر  اذتاهٚٞ اهسضاغٞ أجطٙت بورد اهتقاعرس   ةطٝ ط  املرر اهع٘اًرى   عور

ّ  بعرسز  ٗعالقرٞ شهرم    املبلط ٛ  املرتغريات،  ًر املطحورٞ اهسضاغرٚٞ، املرٓرى اهسضاغرٛ      :ٗٓر

 اتبع أٓسافٕ ٗحتقٚ  اهبحث تػاؤالت ّع ٗهإلجابٞ  ٗغِ٘ات ارتربٝ ط اإلزاضٝ املسضغٚٞ

ٍ  اه٘قرفٛ،  املرِٔ   اهباحرث  بورد  املررةطٝ ط   اغرتباُٞ ملعطفرٞ اهع٘اًرى     اهباحرث  ٗقرٌ

 ًسٙطٜ املساضؽ مبِققٞ اهطٙال اهتعوٌٚٚٞ ًّ عِٚٞ عوٟ األزاٝ ببقت ةٍ   املبلط اهتقاعس

ٞ  الغرتباُات ا عسز ٗكاْ ٞ  املػر جع  اهتحورٚالت  إجرطا١  ٗبعرس  (198) هوتحوٚرى  ٗاهكراذت

 -:اهتاهٚٞ اهِتا٢  إىل اهسضاغٞ ت٘قوت اهسضاغٞ تػاؤالت ّع هإلجابٞ املال٢ٌٞ اإلحكا٢ٚٞ

كثط اهع٘اًى أٌٓٚٞ ط بود اهتقاعس املبلط، ٗٙوٚٔرا ط  أْ اهع٘اًى اه٘يٚفٚٞ  ٓٛ أ  1

األٌٓٚرررٞ عورررٟ اه تٚرررد اهع٘اًرررى اهكرررحٚٞ، اهع٘اًرررى االقتكرررازٙٞ، اهع٘اًرررى   

 اهؿدكٚٞ، اهع٘اًى اهِفػٚٞ ٗاهع٘اًى االجتٌاعٚٞ   
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ٗجٔٞ ُظط أفطاز عِٚٞ اهبحث ااٖ  ًّ  ( ٪5فطٗق شات زالهٞ إحكا٢ٚٞ  )ت٘جس    2

ٞ    االقتكازٙٞ ٗاهعاهع٘اًى  بورد  املررةطٝ ط   ٘اًرى اه٘يٚفٚرٞ ٗاهع٘اًرى االجتٌاعٚر

اهتقاعررس باملٌولررٞ اهعطبٚررٞ اهػررع٘زٙٞ ًررسٙطٜ املررساضؽ مبِققررٞ اهطٙررال اهتعوٌٚٚررٞ  

 تععٜ الختال  ًتغري املطحوٞ اهسضاغٚٞ   املبلط

ط ٗجٔرٞ ُظرط أفرطاز عِٚرٞ اهبحرث اراٖ       ( ٪5فطٗق شات زالهرٞ إحكرا٢ٚٞ  )  ِٓان   3

ٞ     اهع٘اًى اهِفػٚٞ ٗاهع٘ا  ًى االجتٌاعٚرٞ ٗاهع٘اًرى اهكرحٚٞ ٗاهع٘اًرى اهؿدكرٚ

تعرع٠   بود ًسٙطٜ املساضؽ مبِققرٞ اهطٙرال اهتعوٌٚٚرٞ اهتقاعرس املبلرط     املرةطٝ ط 

 الختال  ًتغري املرٓى اهسضاغٛ 

ط ٗجٔرٞ ُظرط أفرطاز عِٚرٞ اهبحرث اراٖ       ( ٪5فطٗق شات زالهٞ إحكا٢ٚٞ  )ت٘جس   4

بوررد ًررسٙطٜ املررساضؽ  رةطٝ ط املرراالجتٌاعٚررٞ ٗاهكررحٚٞ ٗاهؿدكررٚٞ  هع٘اًررى ا

تعرررعٜ  اهتقاعرررس املبلرررطباملٌولرررٞ اهعطبٚرررٞ اهػرررع٘زٙٞ مبِققرررٞ اهطٙرررال اهتعوٌٚٚرررٞ 

 الختال  ًتغري غِ٘ات ارتربٝ ط اإلزاضٝ املسضغٚٞ   

اهع٘اًرى  كٌرا أْ  اهع٘اًى اهؿدكٚٞ قس اضتبقت بسضجٞ عاهٚٞ باهع٘اًى اهكرحٚٞ     5

ٓرٛ  أقى عالقٞ اضتبابٕٚ كاُت اهٚٞ  ٗاهكحٚٞ ًطتبقٞ باهع٘اًى اهِفػٚٞ  بسضجٞ ع

ال ت٘جرس عالقرٞ علػرٚٞ أٗ    ٗب  اهع٘اًى اهع٘اًى االجتٌاعٚٞ ٗاهع٘اًى اهِفػٚٞ 

  غري ًعِ٘ٙٞ ب  اهع٘اًى املسضٗغٞ

 

ارتٚٞ اهيت ضمبا قرس   باهت٘قٚات اهباحث ٙ٘قٛ ُٗتا٢فٔا اهسضاغٞ أٓسا  ن١٘ ط

  ٜ املررساضؽ مبطاحوررٔا اهررثال  باملٌولررٞ اهعطبٚررٞ  تػرآٍ ط اذتررس ًررّ بوررد اهتقاعررس ملرسٙط

 :اهػع٘زٙٞ
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 َٗاملت٘غقٞ ٗاهثاُ٘ٙٞ باملٌولرٞ اهعطبٚرٞ    االبتسا٢ًٚٞسٙطٜ املساضؽ  بعٗناا االٓتٌا

 ٗاالجتٌاعٚررٞ  ٗاهِفػررٚٞ، ٗاه٘يٚفٚررٞ، ٗاالقتكررازٙٞ، اهكررحٚٞ اهػررع٘زٙٞ

 ٗاهؿدكٚٞ 

  ٚرر  أٓررسا  اهعٌوٚررٞ هتحقاألعبررا١ اه٘يٚفٚررٞ املتكرروٞ بعٌررى ًررسٙط املسضغررٞ  حتسٙررس

 اهتعوٌٚٚٞ 

 ٔهو٘يٚفٞ باهطنا عِس ًقاضُتٔا  ٗاِٙظط ٍحتفٚع ًسٙطٜ املساضؽ ًازًٙا بك٘ضٝ اعو

 ب٘يا٢ف أخطٜ ًسُٚٞ 

  ضفرع  ٞ ٞ  امللاُر ٞ     االجتٌاعٚر ٍ  بتحػر    ملرسٙطٜ املرساضؽ أةِرا١ ارتسًر  أٗنراعٔ

 ٗتعررطٙفٍٔ بػرروبٚات ٗاهِفػررٚٞ ٗاهؿدكررٚٞ ٗاالجتٌاعٚررٞ ٗاالقتكررازٙٞ اه٘يٚفٚررٞ

 .ط عوٟ اهعٌوٚٞ اهتعوٌٚٚٞاهتقاعس املبل

 ت٘فري ب٣ٚٞ عٌى قحٚٞ ٗإكػا  املسٙطّٙ ًعٙس ًّ املٔاضات ٗاملعاض  ط اهعٌى ،

تقوٚررى املػرر٣٘هٚات اإلزاضٝ املسضغررٚٞ ٗط ًؿررلالت  ٗاهعٌررى عوررٟ عررسَ ٗجرر٘ز  

  جٚسٝ قازًضا عوٟ اهعٌى حتت يطٗ  قحٚٞ ًسٙط املسضغٞ حبٚث ٙلْ٘ 
 

ٛ  أبر٘ اهرطٗؽ،    1 ٛ  غراً  ط اهعراًو   ضنرا  ًرس٠  ،(2010) غرامل  ؾرفا ،اهػقا ،عور

َ  اهققراا  ًرغػرات  ٝ  ققراا  ط اهعرا ّ  غرع ٞ  ُظراَ املعاٙرا   عر ٞ  باهتقاعرس  املطتبقر  ُٗٔاٙر

ٞ  ارتسًٞ: حاهٞ ٟ  زضاغرٚ ْ  ٗظاضٝ عور ٞ  اهؿر٣٘  ،فوػرق    غرعٝ،  ققراا  ط االجتٌاعٚر

 ٞ ٞ  زتور ٞ  بغرعٝ،  األظٓرط  جاًعر َ  غوػرو ، 2 اهعرسز  ، 12 اجملورس  ُػراُٚٞ، اإل اهعور٘

  62-1اهكفحات 
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 بطابوؼ ، املفت٘حٞ ادتاًعٞ ،املسضغٚٞ اإلزاضٝ ،(1997) ستٌس فطٗٝ،  إبطآٍٚ أب٘  2

 اهغط  

 اهتعوٌٚٚرٞ،  املرغػرات  ط ٗاإلزاضٙٞ اهقٚازٙٞ األغاهٚد  ،(2005باضق ) اهبسضٜ،  3

 اهفلط  زاض عٌاْ، ،2 ط

 ،األًِٚررٞ هوسضاغررات اهعطبررٛ طكررعامل ،اهتقاعررس ،(1993قررِٚتاْ، ستٌررس ) بررّ  4

 .اهطٙال، اهػع٘زٙٞ

ّ  تك٘ضات ،(1995ارتوٚفٞ ) أنس ف٘ظٜ ستٌس ً٘غٟ، بين  5  هوٌؿرلالت  املرسٙطٙ

ٞ  املساضؽ اهيت ت٘اجٕ ٗاإلزاضٙٞ اهفِٚٞ ٞ  ط اذتلً٘ٚر ٞ  ،جرطف  ستافظر  ًاجػرتري  ضغراه

 .األضزْ اهريً٘ن، إضبس، جاًعٞ ًِؿ٘ضٝ ، غري

أغبا  اهتقاعس املبلط عِس املعوٌ    ،(2012اهعضٙط )اهتٌٌٚٛ، قا  بّ عبس اهلل   6

   2012 – 02 - 24َٙ٘  جطٙسٝ ادتعٙطٝ ُؿط ط، ٗاملعوٌات

األغبا  اذتقٚقٚٞ ٗضا١ بود اهتقاعس املبلط هوٌعوٌ   ،(2012جاظٜ، اهؿطٙف )  7

     2011 – 09 - 08َٙ٘  جطٙسٝ اهبالز ُؿط ط ،ٗاملعوٌات

ٞ  تقاعرس  يآطٝ ،(1991ي عبس اه٘احس )زال، امسٓ٘ز ،ادترب، ظِٙد عوٟ  8  املعوٌر

، اهعوَ٘ اه ب٘ٙٞ 3غع٘ز، َ املوم جاًعٞ زتوٞ  ،زضاغٞ ًٚساُٚٞ ٗأغبابٔا: اهل٘ٙتٚٞ

  399-359(، م م 1)

 اهثاُ٘ٙٞ املساضؽ ملسٙطٜ اإلزاضٜ اهػو٘ن أمناط ،(2004)   ٗحٚس  عاهٕٚ ادتعربٜ،  9

ْ  ستافظٞ ط اذتلً٘ٚٞ ٞ  عٌرا ّ  اهعاقرٌ ٞ  ًر  مبػرت٘ٙات  ٗعالقتٔرا  املعوٌر   طُظر  ٗجٔر

ْ  جاًعٞ ًِؿ٘ضٝ، غري ًاجػتري ضغاهٞ ،اهِفػٛ اح اقٍٔ ٞ  عٌرا  هوسضاغرات  اهعطبٚر

 عٌاْ  اهعوٚا،
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 اهقرآطٝ،  املسضغٞ، ٗاإلزاضٝ اهتعوٌٚٚٞ اإلزاضٝ ،(2005)  إمساعٚى أنس حفٛ،  10

 .اهعطبٛ اهفلط زاض

ٚٞ اهيت ٙ٘اجٔٔا ًرسٙطٗ  املؿلالت اإلزاضٙٞ ٗاهفِ ،(1992اذتقبٞ، مجٚى إبطآٍٚ )  11

ْ   املساضؽ ضغراهٞ ًاجػرتري غرري ًِؿر٘ضٝ، كوٚرٞ اه بٚرٞ،        ،ٗاملطاكرع املِٔٚرٞ ط األضز

 ادتاًعٞ األضزُٚٞ، عٌاْ، األضزْ 

 هربعض  حتوٚرى  ،(1999) قرا   نس، اهسعٚ  ،عوٟ ستٌس ن٘زٝ، عبس اهِاقط  12

ّ  املبلرط  ط اهتقاعرس  امل٘يف بطغبٞ اهعالقٞ شات اهع٘اًى ٞ  ز اهعٌرى:  ًر  ضاغرٞ ًٚساُٚر

ٝ  هلوٚٞ اهعوٌٚٞ اجملوٞ ،اغتقالعٚٞ ٞ  اهتفراض ، 18، اهعرسز  27أغرٚ٘ط، اجملورس    جاًعر

  15 -1م م 

قوررٞ احملفررعات تررسفع املعوٌرر  هوتقاعررس    ،(2011ارتطًررٞ، ستٌررس عوررٛ اهػرربٚعٛ )   13

   2011/ 12/ 15َٙ٘  جطٙسٝ علاي ُؿط ط  ،املبلط

اهعٌى ٗعالقتٔا باملٚى ضت٘ نغ٘ط  ،ٓر( 1434اهسٗؽ، غازٝ بِت ًػاعس قا  )  14

ضغراهٞ ًاجػرتري غرري     ،اهتقاعس املبلط هس٠ ًعوٌات املطحوٞ اهثاُ٘ٙٞ مبسِٙرٞ اهطٙرال  

ًِؿرر٘ضٝ، قػررٍ اهعوررَ٘ اإلزاضٙررٞ، جاًعررٞ ُرراٙف اهعطبٚررٞ هوعوررَ٘ األًِٚررٞ، املٌولررٞ   

 اهعطبٚٞ اهػع٘زٙٞ 

ّ  ٗاقرع  ،(2003غرالًٞ )  اهلل، ضظق  15 ّ  املرسٙطٙ  وعرات ٗاهتق فوػرق   ط املتقاعرسٙ

 امل٘ؾرل   املسٙطّٙ ُظط ٗٗجٔٞ ُظطٍٓ ًّ ٗجٔٞ اه بٜ٘ زٗضٍٓ املػتقبوٚٞ هتفعٚى

 .اهقسؽ، فوػق  جاًعٞ ًِؿ٘ضٝ،  غري ًاجػتري ضغاهٞ ،اهتقاعس عوٟ

حتسٙررس قررالحٚات اإلزاضٝ املسضغررٚٞ )زضاغررٞ  ،(1998اهعاًررى، غرروٌٚاْ إبررطآٍٚ )  16

 ،ٍ إلزاضات املررساضؽ(ًٚساُٚررٞ ملع٘قررات تفرر٘ٙض بعررض قررالحٚات إزاضات اهتعوررٚ 

 ، املٌولٞ اهعطبٚٞ اهػع٘زٙٞ ضغاهٞ ًاجػتري غري ًِؿ٘ضٝ، جاًعٞ املوم غع٘ز
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ااآرات ط تطبٚرٞ اهقفرى، زاض أُرؼ هوِؿرط،       ،(1988اهعبٚسٜ، غوٌاْ عاؾ٘ض )  17

 عٌاْ، األضزْ 

زٗض ًرسٙط املسضغرٞ ط تقر٘ٙط ًِظً٘رٞ املرِٔ        ،(2013ظٙاْ، عبرس اهرطاظق ستٌرس )     18

ٞ   اهسضاغررٛ ًررّ ٗجٔرر   زتوررٞ اهسضاغررات اه ب٘ٙررٞ    ،ٞ ُظررط املعوٌرر : زضاغررٞ ًٚساُٚرر

ٞ -ٗاإلُػاُٚٞ ، ادترع١ األٗي،  4، اهعرسز  5جاًعرٞ زًِٔر٘ض، اجملورس    -كوٚٞ اه بٚر

  260-159 م م

19    ٜ ّ  غرعس  بِرت  اهػرامل، اهبِرسض ٞ  ،ٓرر(  1423اهععٙرع )  عبرس  بر ٞ  بفرى  تطبٚر  املسضغر

ٍ ضغراهٞ ًاجػرتري غرري ًِؿر٘ضٝ،      ،ًػتقبوٚٞ اإلبتسا٢ٚٞ ضؤٙٞ ٞ  قػر ٞ  اه بٚر  اإلغرالًٚ

 اهقط٠، املٌولٞ اهعطبٚٞ اهػع٘زٙٞ  أَ امللطًٞ، جاًعٞ ًلٞ اه بٚٞ، ٗاملقاضُٞ، كوٚٞ

اإلزاضٝ املسضغرٚٞ ط نر١٘ اهفلرط اإلزاضٜ     ،(1987غوٌٚاْ، عطفرات عبرساهععٙع )    20

 ًلتبٞ االصتو٘، اهقآطٝ  ،اإلغالًٛ املعاقط

اضٝ املسضغرٚٞ ًرّ ٗجٔرٞ ُظرط     ًع٘قرات اهعٌرى ط اإلز   ،(1999غوٌٚاْ، ًٔرسٜ  )   21

ًٗرررسٙطات املرررساضؽ األغاغرررٚٞ ٗاهثاُ٘ٙرررٞ اذتلً٘ٚرررٞ ط سترررافظيت ُرررابوؼ   ًرررسٙطٜ

ًاجػررتري غررري ًِؿرر٘ضٝ، جاًعررٞ اهِفررا  اه٘بِٚررٞ، ُررابوؼ،      ضغرراهٞ ،ٗبرر٘هلطَ

 فوػق  

ٞ  اإلزاضٝ ط اهعٌرى  ًع٘قرات  ،(1999أنرس )  كاًى ًٔسٜ غوٌٚاْ،  22 ّ  املسضغرٚ  ًر

 ٞ ٞ  ساضؽاملر  ًرسٙطٜ ًٗرسٙطات   ُظرط  ٗجٔر ٞ  األغاغرٚ ٞ  ٗاهثاُ٘ٙر  سترافظيت  ط اذتلً٘ٚر

ُرابوؼ،   اه٘بِٚرٞ،  اهِفا  جاًعٞ ًِؿ٘ضٝ، غري ًاجػتري ضغاهٞ ،ٗب٘هلطَ ُابوؼ

 فوػق  
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23    ْ ّ  عبرس  ستٌرس  مساعِرٞ، بٚرا ٖ  ،(2008)  اهرطن ٛ  اارا ٞ  املرساضؽ  ًعوٌر  اهثاُ٘ٙر

 ٞ ٘   اههرفٞ،  نراي  ستافظرات  ط اذتلً٘ٚر  ضبعر  ٗأةرط  املبلرط  اهتقاعرس  فوػرق  ضتر

ٞ   اإلزاضٝ غرري ًِؿر٘ضٝ ط   ضغاهٞ ًاجػتري ،عوٕٚ املتغريات  اهسضاغرات  اه ب٘ٙرٞ بلوٚر

 فوػق   ُابوؼ، اه٘بِٚٞ، اهِفا  جاًعٞ ط اهعوٚا

ًٔررراَ ًرررسٙطٜ املرررساضؽ اهثاُ٘ٙرررٞ   ،(1992اهؿرررالف، عبرررس اهرررطنّ غررروٌٚاْ )   24

ػتري غري ضغاهٞ ًاج ،ٗامل٘جٔ  اه ب٘ٙ  مبِققٞ اهطٙال اهتعوٌٚٚٞ )زضاغٞ ًقاضُٞ(

 ًِؿ٘ضٝ، كوٚٞ اه بٚٞ، جاًعٞ املوم غع٘ز، املٌولٞ اهعطبٚٞ اهػع٘زٙٞ 

ٞ  األبعراز  ،(a 1996أنرس )  خاهرس  اهؿرالي،   25 ٝ  األغاغرٚ  اهتقاعرس اإلزاضٜ   هظرآط

ٞ   برر  املبلررط  اهعوررَ٘ زتوررٞ ،املرر٘يف  اهلرر٘ٙتٚ  زضاغررٞ حتوٚوٚررٞ غ٘غررٚ٘ه٘جٚ

  185-135، م م 1، ا24االجتٌاعٚٞ، َ 

 املبلرط  اهعالقٞ ب  اهطنا املٔرين ٗاهتقاعرس اإلزاضٜ    ،(b 1996أنس ) اهسخ اهؿالي،  26

  171-110، م م 56، ا اإلُػاُٚٞ هوعوَ٘ اهعطبٚٞ اجملوٞ ،امل٘يف  هس٠

ااآرات املعوٌر  ٗاملعوٌرات ضتر٘ اهتقاعرس       ،ٓرر(  1432اهؿٔطٜ، عوٟ بّ غامل )  27

 ٖ  1432/1433غٛ ٗضقٞ عٌى ًقسًٞ هوٌفوؼ االغتؿاضٜ هوعاَ اهسضا ،املبلط

مماضغٞ ًسٙط املسضغٞ اإلبتسا٢ٚٞ اإلُػاُٚٞ كٌرا   ،(2002اهكا ، ستٌس عوٛ قا  )  28

ضغرراهٞ ًاجػررتري غررري  ،ٙطآررا ًعوٌرر٘ املررساضؽ اذتلً٘ٚررٞ ٗاألٓوٚررٞ مبسِٙررٞ اهطٙررال 

 ًِؿ٘ضٝ، كوٚٞ اه بٚٞ، جاًعٞ املوم غع٘ز، املٌولٞ اهعطبٚٞ اهػع٘زٙٞ 

29   ٞ ٞ  املؿرلالت  ،(2004) أُرٚؼ  عرعت  قا ، آًِر ٞ  املرساضؽ  ط اإلزاضٙر ّ  ارتاقر  ًر

 ٞ  نراي  ستافظرات  ط ٗاهقرال   األًر٘ض  ٗأٗهٚرا١  املرسٙطّٙ ٗاملعوٌر    ُظرط  ٗجٔر

 ط اهعوٚا اهسضاغات اإلزاضٝ اه ب٘ٙٞ، كوٚٞ ط ضغاهٞ ًاجػتري غري ًِؿ٘ضٝ ،فوػق 

 .فوػق  ُابوؼ، ط اه٘بِٚٞ اهِفا  جاًعٞ
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ٝ   ،(1993غرامل ًرطظٗق )   اهقحرٚ ،   30 ٞ  ط اإلضازٜ اهتقاعرس  يرآط  اهل٘ٙرت  زٗهر

ٞ  ،األغبا  ٗاذتو٘ي. ، اهطٙرال، األًاُرٞ   31اهتعراْٗ، اهػرِٞ اهثاًِرٞ، اهعرسز      زتور

  171-148اهعاًٞ هسٗي زتوؼ اهتعاْٗ ارتوٚفٛ، م م 

ٞ  األمنراط  ،(2006ًععرى )  قآ٘ز اهظفريٜ، خاهس  31 ٝ  اهقٚازٙر ٜ  هرس٠  اهػرا٢س  ًرسٙط

٘  املعوٌر   بسافعٚٞ ٗعالقتٔا ل٘ٙتاه زٗهٞ اذتلً٘ٚٞ ط اهثاُ٘ٙٞ املساضؽ  ،اهعٌرى  ضتر

ٞ  إزاضٝ ختكل اه بٚٞ ضغاهٞ ًاجػتري غري ًِؿ٘ضٝ ط ْ  تطب٘ٙٞ، جاًعر ٞ  عٌرا  اهعطبٚر

 اهعوٚا  هوسضاغات

ٞ  اإلزاضٝ ،(1979ٓراُٛ )  اهرطنّ،  عبرس   32 ٞ  ٗزضاغرات،  حبر٘   ،اه ب٘ٙر  ًقبعر

 . عٌاْ، األضزْ اهت٘فٚ ،

َ  ،(1996)  ظٗٙرس  ستٌس اهعتٚيب،  33 ٞ ارت ُظرا ٞ  سًر ٕ  املسُٚر ٞ  ط ٗتقبٚقاتر اهعطبٚرٞ   املٌولر

 .اهعبٚلاْ، اهطٙال، املٌولٞ اهعطبٚٞ اهػع٘زٙٞ ًلتبٞ ،اهػع٘زٙٞ

اهتقاعرس املبلرط هوٌعوٌر  ٗاملعوٌرات  ًرا       ،ٓر( 1432اهعهانٛ، غعٚس بّ عوٟ )  34

ٓرر، امل٘افر     1432ؾ٘اي  4ادتٌعٞ األغبا ؟  ًقاي قحفٛ جبطٙسٝ االقتكازٙٞ، 

  6535هعسز ا 2011غبتٌرب  2

 ط اهققطٙرات  هوٌعوٌرات  املبلرط  اهتقاعس يآطٝ زضاغٞ ،(2007بسضٙٞ ) اهعٌاضٜ،  35

 اهعوَ٘ زتوٞ ،املتغريات ببعض ٗعالقتٔا ققط: اهع٘اًى بسٗهٞ اهعاَ ًساضؽ اهتعوٍٚ

  51-15، م م 11ا اه ب٘ٙٞ، 

ّ  ستٌرس  اهعٌراٙطٝ،   36 ٞ  اإلزاضٝ ًبراز  (، 2002)  حػر  زاض عٌراْ،  ،3 ط ،املسضغرٚ

 .ٗاهت٘ظٙع، األضزْ هوِؿط ريٝاملػ
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أٓررٍ اهع٘اًررى املرررةطٝ ط   ،ٓرررر(1418اهع٘ٙطنررٛ، عبررس اهررطنّ بررّ عبررس اهلل  )     37

ضغاهٞ ًاجػرتري   ،فاعوٚٞ أزا١ ًسٙطٜ املساضؽ اإلبتسا٢ٚٞ ط ًِققٞ اهطٙال اهتعوٌٚٚٞ

 غري ًِؿ٘ضٝ ، كوٚٞ اه بٚٞ، جاًعٞ املوم غع٘ز، املٌولٞ اهعطبٚٞ اهػع٘زٙٞ 

 ط املبلط اهتقاعس ضت٘ املعوٌ  اااٖ ،ٓر( 1421ؾ٘ٙى ) أنس بّ غعٚس  اهغاًسٜ،  38

ٍ    ،املتغريات ببعض امللطًٞ ٗعالقتٕ ًلٞ ًسِٙٞ  ضغاهٞ ًاجػتري غرري ًِؿر٘ضٝ، قػر

 اهقط٠، املٌولٞ اهعطبٚٞ اهػع٘زٙٞ  أَ اه بٚٞ، جاًعٞ عوٍ اهِفؼ، كوٚٞ

 ملٌاضغٞ كٌرغػٞ اعساهتق ًعاؾات ًكوحٞ  ،(1998عوٛ ) اهععٙع اهغطٙد، عبس  39

  238-177م م ، 48  اهتعاْٗ، ا زتوٞ ،ارتسًٞ االجتٌاعٚٞ ًِٔٞ

40   ٗ تقر٘ٙط اإلزاضٝ   ،(1993)  ستٌر٘ز  حػرّ عبرس املاهرم    فٌٔٛ، ستٌس غٚف اهرسّٙ 

 اهطٙال، ًلتد اه بٚٞ اهعطبٛ هسٗي ارتوٚ   ،املسضغٚٞ ط زٗي ارتوٚ  اهعطبٛ

املٚرى هوتقاعرس املبلرط هرس٠ ضجراي       ،ٓر( 1430اهقحقاُٛ، عٚس بّ ؾبٚد اهف٘بٞ )  41

ضغاهٞ زكتر٘ضاٖ غرري ًِؿر٘ضٝ، قػرٍ      ،األًّ: زٗافعٕ ٗاُعلاغاتٕ األًِٚٞ ٗاإلزاضٙٞ

 اهعوَ٘ اإلزاضٙٞ، جاًعٞ ُاٙف اهعطبٚٞ هوعوَ٘ األًِٚٞ، املٌولٞ اهعطبٚٞ اهػع٘زٙٞ 

ُؿط ط   املعوٌْ٘ ٗاهتقاعس   ب  املبلط ٗاهِظاًٛ ،(2011عوٛ خهطاْ ) اهقطُٛ،  42

   2011 – 12 - 14َٙ٘  اهِسٗٝ جطٙسٝ 

43    ٞ ٝ  ااآرات  ،(1997ستٌرس )  اهوعبرْ٘، مجٚور ٞ  املرطأ ٞ  اهػرع٘زٙ ٘  اهعاًور  اهتقاعرس  ضتر

ٞ  ،املبلرط  ٞ  ًِؿر٘ضٝ،   غرري  ًاجػرتري  ضغراه غرع٘ز، املٌولرٞ اهعطبٚرٞ     املورم  جاًعر

 .اهػع٘زٙٞ

ساُٚرٞ  اهع٘اًى املرةطٝ ط اهتقاعس املبلط زضاغرٞ ًٚ  ،(2007ستافظٕ، أبالي غوقاْ )  44

ضغرراهٞ ًاجػررتري غررري ًِؿرر٘ضٝ، جاًعررٞ اهريًرر٘ن،   ،هوٌتقاعررسّٙ ًبلررًطا ط األضزْ

 إضبس، األضزْ   
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االاآات ضت٘ اهتقاعس املبلط هس٠ عِٚٞ ًرّ   ،(2002شتٌٚط، ٓؿاَ ستٌس إبطآٍٚ )  45

املعوٌ  ٗاملعوٌات باملطاحى اهتعوٌٚٚٞ املدتوفٞ  زتورٞ زضاغرات تطب٘ٙرٞ ٗاجتٌاعٚرٞ،     

 جاًعٞ حو٘اْ، ًكط، اجملوس اهثاًّ، اهعسز اهطابع  كوٚٞ اه بٚٞ،

46   ٜ اهتدقررٚن هوتقاعررس هررس٠ ًرر٘يفٛ    ،ٓررر(1432غرروٌاْ ) بررّ املؿرراضٜ، ًؿرراض

   ٞ ٞ  اهققاعرات املدتوفرٞ زضاغر ٞ  ًٚساُٚر ٟ  ًقبقر ٛ  عور ٛ  اهققراا  ًر٘يف ٛ  املرسُ  اذتلرً٘

ٍ   ،متٍٚ بين ح٘بٞ مبحافظٞ ٞ  االجتٌراا  ضغاهٞ ًاجػتري غري ًِؿر٘ضٝ، قػر  ٗارتسًر

َ  االجتٌاعٚٞ، جاًعٞ اهعوَ٘ ٚٞ، كوٚٞاالجتٌاع ّ  ستٌرس  اإلًرا اإلغرالًٚٞ،   غرع٘ز  بر

 املٌولٞ اهعطبٚٞ اهػع٘زٙٞ 

٘  املرسُٚ   املر٘يف   ااآرات  ،ٓرر(  1426عراهٛ )  عبٚرس  اهلل املقرريٜ، نرٚف    47  ضتر

ضغاهٞ ًاجػرتري غرري    ،ًٚساُٚٞ اهػع٘زٜ زضاغٞ ارتسًٞ املسُٚٞ ُظاَ املبلط ط اهتقاعس

 اإلزاضٙٞ، جاًعٞ املوم غع٘ز، املٌولٞ اهعطبٚٞ اهػع٘زٙٞ  َ٘اهعو ًِؿ٘ضٝ، كوٚٞ

زضاغررٞ حتوٚوٚررٞ   ،(1982املِٚررع، ستٌررس عبررس اهلل ٗغررار غررعٚس ؾررطٙف ٗاهعبٚررسٜ )  48

هوعٌى اهًٚ٘ٛ املسضغٛ ملرسٙطٜ املرساضؽ اإلبتسا٢ٚرٞ ٗاملت٘غرقٞ ٗاهثاُ٘ٙرٞ ط املٌولرٞ       

   52- 3(، م م 4زتوٞ كوٚٞ اه بٚٞ، زتوس ) ،اهعطبٚٞ اهػع٘زٙٞ

ٛ  االحر اق  ،ٓرر(  1429فٔرس )  فرال   امٌالْ، أًرى   49 ٝ  اهِفػر االجتٌاعٚرٞ   ٗاملػراُس

ٖ  ٗعالقتٌٔرا  ٘   اهعراًو   باارا ٞ   اهتقاعرس  اهلر٘ٙتٚ  ضتر ٞ  املبلرط )زاضغر  – غرٚلً٘ ٙ

ٞ  اه بٚرٞ ختكرل   ضغراهٞ ًاجػرتري غرري ًِؿر٘ضٝ ط     ،كوِٚٚلٚرٞ(  ُفػرٚٞ، كوٚرٞ    قرح

 ط اهعطبٚٞ   اه بٚٞ ، جاًعٞ اهعقاظٙ ، مجٔ٘ضٙٞ ًك
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Abstract

The present study explored the factors influencing  early retirement among school 

principals in Riyadh educational directorates, Saudi Arabia. The study population 

consisted of 198 government primary, intermediate  and secondary schools 

principals in Riyadh . The study instrument   was a questionnaire   for data 

collection. The results showed that the job factors are the most important  motives 

behind seeking early retirement among primary, intermediate  and secondary 

schools principals in Riyadh Educational Directorates, Saudi Arabia.   Other early 

retirement reasons included  economic, personal, psychological and social factors. 

There are significant statistical differences (i.e. 5%) regarding the sample's view of  

economic and social factors as well as those attributed to the job conditions, 

influencing  principals' decision to seek  early retirement. There is a significant 

statistical difference among school principals attributed   to the respondemts' 

educational stage. There is also a significant statistical difference, 5%, in the study 

responders' point of view  concerning psychological, social, health and personal 

factors stimulating school principals in Riyadh educational directorates attributed to 

the variable of educational qualifications. Finally, there is a significant statistical 

difference, 5%, in the study responders' opinions related to social, health and 

personal factors affecting the school principals early retirement in Riyadh 

educational directorates, which is  attributed to the school management years of 

experience variable. 

  

Keywords: Early etirement, school principals, personal factors, psycho-factors, 

social factors  
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