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 ّ 2ٕٔٓ  -ٛـ 9ٖٗٔ

 : هلخص الذساسح تاللغح العشت٘ح

أعش ثعضخذثّ إعضشثص٤ؾ٤ز ثُؼظق ثُز٢٘ٛ ك٢ ص٤ٔ٘ز دؼغ ٜٓجسثس  ػ٠ِ ثُضؼشف إ٠ُ ثُذسثعز ٛذكش

ثُٜٔ٘ؼ  ثُذجفظ ٝثعضخذّ ، ؽِذز ثُظق ثُؼجشش ثألعجع٢ثُضل٤ٌش ثُش٣جػ٢ ك٢ ؽجٗذ٢ ثُذٓجؽ ُذٟ 

 ش٣ذ٢ .ثُضؾ

 الذساسح  اسرخذم الثاحث األدّاخ الرال٘ح :  أُذاف ّلرحم٘ك 

 ثخضذجس ثُغ٤طشر ثُذٓجؿ٤ز . ٝرُي ُضظ٤٘ق ثُطالح ٖٓ ف٤ظ ثُؾجٗخ ثُٔغ٤طش ٖٓ ثُذٓجؽ.. ٔ

ثخضذجس ٖٓ صظ٤ْٔ ثُذجفظ ٣ضؼِن دذؼغ ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُش٣جػ٢ ٝٛٞ ثخضذجس ٣قض١ٞ ػ٠ِ . ٕ

) ثالعضوشثء ، ثالعضوظجء ، ثالعض٘ضجػ ، ثُٔ٘ق٢ ثُؼاله٢ ، فَ  ( كوشر ٓٞصػز ػ٠ِ عضز ٓؾجالسٕٗ)

 ( كوشثس ثخضذجس٣ٚ ثُض٢ صؼضذش دسؽجصٜج ػؼ٤لز .ٗثُٔغؤُز ، ثُضؼذ٤ش دجُشٓٞص ( ، ٝهذ صْ ثعضذؼجد )

ٝؽشم ثُضذس٣ظ ٝٓؾٔٞػز ٖٓ  ثُٔ٘جٛؼ ك٢ ثُٔضخظظ٤ٖ ٖٓ ٓؾٔٞػز ػ٠ِ ثالخضذجس ػشع ٝهذ صْ

 ػ٤٘ز ػ٠ِ صطذ٤وٚ صْ ػ٤ِٚ ثُضؼذ٣الس ٝإدخجٍ ثالخضذجس صق٤ٌْ دؼذٝ ، ُضق٤ٌٔٚ ٓؼ٢ِٔ ثُش٣جػ٤جس

 ثُؼ٤٘ز أكشثد ػ٠ِ ثالخضذجس عذجس صوذ٣ش ، ٝصْ ٝعذجصٚ طذهٚ ُقغجح ( ؽجُذج  ٖٓ (دِـش ثعضطالػ٤ز

( ٝٓؼجَٓ 8ٙ.ٓثُ٘ظل٤ز ف٤ظ دِؾ ٓؼجَٓ ثالسصذجؽ ) ثُضؾضةز ؽش٣وز ٝرُي دجعضخذثّ ثالعضطالػ٤ز

 . ح ٓغضٟٞ ثُظؼٞدز ٝٓؼجَٓ ثُض٤ٔض ُلوشثس ثالخضذجس( ، ٝصْ فغج9ٕ.ٓثُغذجس )

 : الرال٘ح اإلحصائ٘ح األسال٘ة اسرخذام ّذن

 . ثُٔت٣ٞز  ٝثُ٘غخ ثُقغجد٤ز ٝثُٔضٞعطجس ثُضٌشثسثس. ٔ

 ُؼ٤٘ض٤ٖ ٓغضوِض٤ٖ . T-testثخضذجس )س( . ٕ

 ( .ثخضذجس ٓجٕ ٣ٝض٢٘ ُِؼ٤٘ض٤ٖ ثُٔغضوِض٤ٖ ) ثُؼ٤٘جس ثُظـ٤شر ، ثُؼ٤٘جس ثٌُذ٤شر . ٖ

 ٣ِٝظ ُغالط ػ٤٘جس ٓغضوِز . –ثخضذجس ًشٝعٌجٍ . ٗ

ثُضجدغ ُِٔذثسط ثُق٤ٌٓٞز  ثُظق ثُؼجشش ثألعجع٢ ثُظق ؽ٤ٔغ ؽِذز ٖٓ ثُذسثعز ٓؾضٔغ صٌٕٞ

( ؽجُذج  ٓٙثُذسثعز ) ػ٤٘ز ٝدِـش ، ٝؽجُذز ؽجُذج  ) 2ٕ٘ٗ (ػذدْٛ دِؾ ف٤ظ ، ٣ٞٗظ دٔقجكظز خجٕ

، ُٝوذ  دطش٣وز هظذ٣ز ثُؼ٤٘ز ثخض٤جس صؾش٣ذ٤ز ، ٝصْ( ًٔؾٔٞػز ٖٓ( ْٜٓ٘ ًٔؾٔٞػز ػجدطز ٝ)ٖٓ)

صْ صؤًذ ثُذجفظ ٖٓ صٌجكؤ ثُٔؾٔٞػض٤ٖ ٖٓ ف٤ظ ثُؼٔش ثُض٢٘ٓ ٝثُضقظ٤َ ثُغجدن ك٢ ثُش٣جػ٤جس ، 

ّ كوذ صْ 2ٕٔٓ/ٕٙٔٓ ثُذسثع٢ ُِؼجّ ثألٍٝ ثُلظَ ك٢ ثُذسثعز ػ٤٘ز ػ٠ِ ثالخضذجس صطذ٤ن صْ ٝهذ

ؾ٤ز ثُؼظق ثُز٢٘ٛ ُِٔؾٔٞػز ثُضؾش٣ذ٤ز ، ٝصذس٣ظ صذس٣ظ ثُٞفذر ثُٔؼذر دجعضخذثّ إعضشثص٤

 ثُٔؾٔٞػز ثُؼجدطز دجُطش٣وز ثُضو٤ِذ٣ز .

 :الرال٘ح  الٌرائح إلٔ الذساسح ّذْصلد

( د٤ٖ ٓضٞعط٢ دسؽجس  ٘ٓ.ٓ=   α. ال صٞؽذ كشٝم رثس دالُز إفظجة٤ز ػ٘ذ ٓغضٟٞ ) ٔ

دؼغ ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُش٣جػ٢  ثُٔؾٔٞػض٤ٖ ثُضؾش٣ذ٤ز ٝثُؼجدطز ك٢ ثُضطذ٤ن ثُذؼذ١ الخضذجس ص٤ٔ٘ز

 .ٝؽالح ثُؾجٗخ ثأل٣غش ُِذٓجؽ  ؽالح ثُؾجٗخ ثأل٣ٖٔ ثُٔغ٤طش ُِذٓجؽ ُذٟ

(  د٤ٖ ٓضٞعط٢ دسؽجس  ٘ٓ.ٓ=   α. صٞؽذ كشٝم رثس دالُز إفظجة٤ز ػ٘ذ ٓغضٟٞ ) ٕ

 ثُٔؾٔٞػض٤ٖ ثُضؾش٣ذ٤ز ٝثُؼجدطز ك٢ ثُضطذ٤ن ثُذؼذ١ الخضذجس ص٤ٔ٘ز دؼغ ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُش٣جػ٢

 ؽالح ثُؾجٗذ٤ٖ ثُٔغ٤طش٣ٖ ٓؼج  ) ثأل٣ٖٔ ٝثأل٣غش ُِذٓجؽ ( ُظجُـ ثُٔؾٔٞػز ثُضؾش٣ذ٤ز . ُذٟ

( ك٢ ٓغضٟٞ دؼغ ٜٓجسثس  ٘ٓ.ٓ = α. ال صٞؽذ كشٝم رثس دالُز إفظجة٤ز ػ٘ذ ٓغضٟٞ ) ٖ

                   ثُضل٤ٌش ثُش٣جػ٢ ُذٟ ؽالح ثُٔؾٔٞػز ثُضؾش٣ذ٤ز صؼضٟ إ٠ُ ثُؾجٗخ ثُٔغ٤طش ٖٓ ثُذٓجؽ 

 ) أ٣ٖٔ ، أ٣غش ، ثُؾجٗذ٤ٖ ٓؼج  ( .

 : ٗلٖ  ها أُوِا هي كاى الرْص٘اخ هي هدوْعح الذساسح عشضد ّلذ

صؼض٣ض إعضشثص٤ؾ٤جس ثُضذس٣ظ ثُض٢ ص٢ٔ٘ ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُش٣جػ٢ ُذٟ ثُطِذز ٝرُي . ٔ

 ًئعضشثص٤ؾ٤ز ثُؼظق ثُز٢٘ٛ ٝؿ٤شٛج .

دـ )ثُؾجٗخ  ؽ٤ٔغ ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُٔضؼِوز َٔص٘ٞع ط٤جؿز ثألعتِز ك٢ ٓ٘جٛؼ ثُش٣جػ٤جس ُضش. ٕ

 ( ُِذٓجؽ .، ثُؾجٗخ ثأل٣غش ، ثُؾجٗذ٤ٖ ٓؼج  ثأل٣ٖٔ 
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صؼ٤ِْ ثُطالح أٗٔجؽ ثُضل٤ٌش ثُش٣جػ٢ ٝخطٞثس فَ ثُٔغؤُز ثُش٣جػ٤ز ك٢ ثُؾٞثٗخ ثُـ٤ش . ٖ

 ٓغ٤طشر ٖٓ ثُذٓجؽ .

 ِٓخض ثُذسثعز دجُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز

Abstract 

The study aimed  at knowing the effect of using the strategy of 

brainstorming in developing some mathematical thinking skills in both 

sides of the brain for the students  of grade eleven scientific section, the 

researcher used the experimental method . 

To  achieve the objectives , the following tools were used : 

1. The brain dominance test .To classify the students concerning the 

dominant side. 

2. A test designed by  the researcher: relates some mathematical thinking 

skills. It is  a test that includes 24 items distributed to six fields (deduction , 

induction , correlated thinking , question answering , symbols and survey) 

four test items were eliminated as their grades were weak. 

The test was shown to a group of specialists in curricula and methodology 

and a group of teachers to arbitrate. And after  arbitration and modification 

it was carried out on experimental sample of 30 students to calculate its 

verification and constancy, the evaluation of constancy was done on an 

experimental sample using the halves retail and the correlation coefficient 

was (0.86) and persistence factor was (0.92) the difficulty level and 

coefficient of excellence were calculated . 

The following statistical methods were used : 

1. Recurrences , arithmetic average and percentage . 

2. T-test for two independent samples . 

3. (Mann-Witney) test to the independent samples (small and big samples) . 

4. (Kruskal-Wallis) test to three independent samples . 

The community study includes all the  scientific grade students in the 

government-run schools in Khanyounis governorate who were (4725) 

student , male and female. 

The study sample was 60 students , 30 as a standard group and 30 as an 

experimental one. The sample was chosen purposely. The researcher was 

sure of the equivalence of the two groups concerning the age and the 

previous knowledge of maths. The test was implemented on the study 

sample in the second term of the scholastic year 2016-2017 the teaching of 

the appointed unit was taught by the strategy of brainstorming to the 

experimental group  and traditional way to the standard group . 

 

The study has concluded the following results : 

1-There are no statistically significant differences in level ( 05.0 ) 

between the grades average of both group in the post test of developing 

some mathematical thinking skills for the right- sided brain  students in 
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favour of the experimental group and the left- sided brain  students in 

favour of the experimental group. 

2-There are statistically significant differences in level ( 05.0 ) between 

the grades average of both groups in the post test of developing some 

mathematical thinking skills for the students of both dominant sides (left 

and right side of the brain) in favour of the experimental group. 

3-There are no statistically significant differences in level ( 05.0 ) 

between the grades average of both groups in the post test of developing 

some mathematical thinking skills attributed to the dominant side of the 

brain (right, left , both) . 

  

The study has recommended the following: 

1- Enhance the teaching strategies that develop thinking skills among 

students, sports and strategy brainstorming and other . 

2- The diversity of the formulation of questions in the mathematics 

curriculum to cover all the skills of reflection on (the right side, left side, 

both sides) of the brain . 

3- Teach students mathematical thinking patterns and steps to resolve the 

matter in the sports aspects of the brain in control of others .  
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 ٓوذٓز

إٕ ٓؼظْ ثإلٗؾجصثس ثُؼ٤ِٔز ٝثُضٌُ٘ٞٞؽ٤ز ثُض٢ فووضٜج ثُذشش٣ز ٢ٛ ٗضجؽجس أكٌجس ثُٔذذػ٤ٖ ٝثُٔلٌش٣ٖ ،         

ٌُٖٝ ثُؼِْ ك٢ ثُٔجػ٢ ًجٕ ٣ظْٔ ُؼجُْ ٓغضوش ، أٓج ث٥ٕ كئٕ ٓؾضٔؼ٘ج ٣ؼ٤ش ك٢ ػجُْ عش٣غ ثُضـ٤ش صق٤طٚ 

ٝثُضطٞس ثُضٌُ٘ٞٞؽ٢ ٝثالٗلضجؿ ػ٠ِ ثُؼجُْ ٗض٤ؾز  صقذ٣جس ٓق٤ِز ٝػج٤ُٔز ُؼَ ٖٓ أٜٛٔج ثالٗلؾجس ثُٔؼشك٢

ًَ رُي ٣قضجػ ٓ٘ج ثُغشػز ك٢ ص٤ٔ٘ز ( …  هش٣ز طـ٤شرعشػز ثالصظجالس ٝثُٔٞثطالس فض٠ أطذـ ثُؼجُْ )

 ػو٤ِجس ٓلٌشر هجدسر ػ٠ِ فَ ثُٔشٌالس .

٤ج  ٝك٤ٔج ٛٞ ػ٘ظش فجًْ ك٤ٔج ٣ؾش١ فجُصؼضذش ثُش٣جػ٤جس ؤٕ د( ٕ٘ٙ:  2ٕٓٓػلجٗز ٝآخشٕٝ  ، ٝهذ أشجس )

ٓضٞهغ ٓغضوذال  ٖٓ ٓغضقذعجس ػ٤ِٔز صٌُ٘ٞٞؽ٤ز ُٝزُي كئٕ ٓ٘جٛؼ ثُش٣جػ٤جس ٝصشد٣ٞضٜج الدذ ٝإٔ صضؾجٝح ٓغ 

ٓؼط٤جس ثُضطٞس ، ٝصخِغ ػٜ٘ج سدثءٛج ثُضو٤ِذ١ ، كجُطالح ك٢ فجؽز إ٠ُ س٣جػ٤جس أًغش ٗلؼ٤ز ك٢ ٓغجٌُْٜ 

 ثُٔغضوذَ .     ثُٔؼ٤ش٤ز ، ٤ُٝغْٜ صؼِٜٔج ك٢ إػذثدْٛ ُٔٞثؽٜز صقذ٣جس

ك٘قٖ ث٤ُّٞ دقجؽز أًغش ٖٓ هذَ إ٠ُ ثعضشثص٤ؾ٤جس صؼ٤ِْ ٝصؼِْ صٔذٗج دآكجم صؼ٤ٔ٤ِز ٝثعؼز ٝٓض٘ٞػز ٝٓضوذٓز 

صغجػذ ؽالد٘ج ػ٠ِ إعشثء ٓؼِٞٓجصْٜ ٝص٤ٔ٘ز ٜٓجسثصْٜ ثُؼو٤ِز ثُٔخضِلز ٝصذسدْٜ ػ٠ِ ثإلدذثع ٝإٗضجػ ثُؾذ٣ذ 

ثُٔضخظض ثُز١ ٣ؼط٢ ؽالدٚ كشطز ثُٔغجٛٔز ك٢ ٝػغ  ٝثُٔخضِق . ٝٛزث ال ٣ضؤص٠ دذٕٝ ٝؽٞد ثُٔؼِْ

ثُضؼ٤ٔٔجس ٝط٤جؿضٜج ٝصؾشدضٜج ، ٝرُي ٖٓ خالٍ صض٣ٝذْٛ دجُٔظجدس ثُٔ٘جعذز ٝإعجسر ثٛضٔجٓجصْٜ ٝفِْٜٔ ػ٠ِ 

 . ثالعضـشثم ك٢ ثُضل٤ٌش ثإلدذثػ٢ ٝه٤جدصْٜ ٗقٞ ثإلٗضجػ ثإلدذثػ٢ 

ٝثُش٣جػ٤ز ُذٟ ثُطِذز ٖٓ خالٍ دشثٓؼ ٓٞؽٜز ًٔج ظٜش ثالٛضٔجّ ٝثػقج  دض٤ٔ٘ز ثُوذسثس ثإلدذثػ٤ز 

ثُضؼِْ دجالًضشجف  –ثألُؼجح ٝثألُـجص  –ثُضؼِْ ثُضؼج٢ٗٝ  -ٝثعضشثص٤ؾ٤جس صذس٣ظ ٓخضِلز ٓغَ : ثُؼظق ثُز٢٘ٛ 

 ٝؿ٤شٛج .… ثألٗشطز ثُٔلضٞفز   –ثالعضوظجء  –دٝسر ثُضؼِْ  –فَ ثُٔشٌالس  –

ج٤ُخ ٝثُذشثٓؼ ثُٔٞؽٜز ُض٤ٔ٘ز ثُضل٤ٌش ثُش٣جػ٢ ٖٝٓ أٜٛٔج كٜ٘جى ثٌُغ٤ش ٖٓ ثُطشم ٝثالعضشثص٤ؾ٤جس ٝثألع 

إعضشثص٤ؾ٤ز ثُؼظق ثُز٢٘ٛ ، ًٜٞٗج ؽشدش ك٢ ث٤ُٔذثٕ ثُضشد١ٞ ػ٠ِ ثُؼذ٣ذ ٖٓ ثُٔٞثد ثُضؼ٤ٔ٤ِز ٝأعذضش 

 كؼج٤ُضٜج ك٢ ص٤ٔ٘ز هذسثس ثالدضٌجس ُذٟ ثُطِذز . 

ثُضؼ٤ِْ ك٢ هطجع ؿضر ٖٓ أصٓجس ، ف٤ظ أدس ُٝوذ ٗذغ ثُشؼٞس دٔشٌِز ثُذسثعز ثُقج٤ُز ٖٓ خالٍ ٓج ٣ٔش د٘ظجّ 

،  ثُؼجشش ثألعجع٢ثٌُغ٤ش ٖٓ ثألعذجح إ٠ُ صذ٢ٗ ثُضقظ٤َ ٝثُضل٤ٌش ك٢ ثُش٣جػ٤جس ، ٝخجطز ؽِذز ثُظق 

( ، ٝإٔ ٓج ٣قظذ ٖٓ ػالٓجس أٝ ثُغج٣ٞٗز ثُؼجٓزف٤ظ إٔ ثُطجُخ ٣٘ظش إ٠ُ ٛزث ثُظق ػ٠ِ أٗٚ ثُٔٔش إ٠ُ )

 د رُي إ٠ُ ػذّ ٝػ٢ ثُطِذز دذؼغ ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ُذ٣ْٜ .صلٞم ال ٣ؾذ١ ٗلؼج  ، ٝسدٔج ٣ؼٞ

 صضقذد ٓشٌِز ثُذسثعز ك٢ ثُغؤثٍ ثُشة٤ظ ثُضج٢ُ : ٓشٌِز ثُذسثعز :

" ٓج أعش ثعضخذثّ إعضشثص٤ؾ٤ز ثُؼظق ثُز٢٘ٛ ك٢ ص٤ٔ٘ز دؼغ ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُش٣جػ٢ ك٢ ؽجٗذ٢ ثُذٓجؽ ُذٟ 

 ؟ "  ؽِذز ثُظق ثُؼجشش ثألعجع٢

 ثُغؤثٍ ثألعتِز ثُلشػ٤ز ثُضج٤ُز :٣ٝضلشع ٖٓ ٛزث 

ؽالح ثُؾجٗخ  ُذٟ.  ٓج أعش ثعضخذثّ إعضشثص٤ؾ٤ز ثُؼظق ثُز٢٘ٛ ك٢ ص٤ٔ٘ز دؼغ ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُش٣جػ٢ ٔ

 ؟ ؽِذز ثُظق ثُؼجشش ثألعجع٢ثأل٣ٖٔ ثُٔغ٤طش ُِذٓجؽ ٖٓ 

ؽالح ثُؾجٗخ  ُذٟػ٢ .  ٓج أعش ثعضخذثّ إعضشثص٤ؾ٤ز ثُؼظق ثُز٢٘ٛ ك٢ ص٤ٔ٘ز دؼغ ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُش٣جٕ

 ؟ؽِذز ثُظق ثُؼجشش ثألعجع٢ ثأل٣غش ثُٔغ٤طش ُِذٓجؽ ٖٓ 

ؽالح  ُذٟ.  ٓج أعش ثعضخذثّ إعضشثص٤ؾ٤ز ثُؼظق ثُز٢٘ٛ ك٢ ص٤ٔ٘ز دؼغ ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُش٣جػ٢ ٖ

 ؟ ؽِذز ثُظق ثُؼجشش ثألعجع٢( ُِذٓجؽ ٖٓ ثأل٣ٖٔ ٝثأل٣غش) ثُؾجٗذ٤ٖ ثُٔغ٤طش٣ٖ ٓؼج  

دالُز إفظجة٤ز ك٢ ٓغضٟٞ دؼغ ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُش٣جػ٢ ُذٟ ؽالح ثُٔؾٔٞػز  . َٛ صٞؽذ كشٝم رثسٗ

 ( ؟أ٣ٖٔ ، أ٣غش ، ثُؾجٗذ٤ٖ ٓؼج  ثُضؾش٣ذ٤ز صؼضٟ إ٠ُ ثُؾجٗخ ثُٔغ٤طش ٖٓ ثُذٓجؽ )

 صٜذف ثُذسثعز ثُقج٤ُز إ٠ُ صقو٤ن ٓج ٢ِ٣ :  أٛذثف ثُذسثعز :

ؽِذز ثُظق خ ثأل٣ٖٔ ثُٔغ٤طش ُِذٓجؽ ُذٟ . ثُضقون ٖٓ ص٤ٔ٘ز دؼغ ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُش٣جػ٢ ك٢ ثُؾجٗٔ

 ٣ؼضٟ إ٠ُ ثعضخذثّ إعضشثص٤ؾ٤ز ثُؼظق ثُز٢٘ٛ . ثُؼجشش ثألعجع٢

. ثُضؼشف إ٠ُ دالُز ثُلشٝم د٤ٖ ٓضٞعط٢ ثُٔؾٔٞػض٤ٖ ثُضؾش٣ذ٤ز ٝثُؼجدطز ك٢ ص٤ٔ٘ز دؼغ ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ٕ

٣ؼضٟ إ٠ُ ثعضخذثّ عجع٢ ؽِذز ثُظق ثُؼجشش ثألثُش٣جػ٢  ك٢ ثُؾجٗخ ثأل٣غش ثُٔغ٤طش ُِذٓجؽ ُذٟ 

 إعضشثص٤ؾ٤ز ثُؼظق ثُز٢٘ٛ .
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. ثُضؼشف إ٠ُ دالُز ثُلشٝم د٤ٖ ٓضٞعط٢ ثُٔؾٔٞػض٤ٖ ثُضؾش٣ذ٤ز ٝثُؼجدطز ك٢ ص٤ٔ٘ز دؼغ ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ٖ

٣ؼضٟ إ٠ُ ثعضخذثّ ؽِذز ثُظق ثُؼجشش ثألعجع٢ ثُش٣جػ٢  ك٢ ثُؾجٗذ٤ٖ ثُٔغ٤طش٣ٖ ٓؼج  ُِذٓجؽ ُذٟ 

 ٢ .إعضشثص٤ؾ٤ز ثُؼظق ثُزٛ٘

. ثٌُشق ػٖ دالُز ثُلشٝم ك٢ ٓغضٟٞ دؼغ ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُش٣جػ٢ ُذٟ ؽالح ثُٔؾٔٞػز ثُضؾش٣ذ٤ز ٗ

 ( .أ٣ٖٔ ، أ٣غش ، ثُؾجٗذ٤ٖ ٓؼج  صؼضٟ ُِؾجٗخ ثُٔغ٤طش ٖٓ ثُذٓجؽ )

 صٌٖٔ أ٤ٔٛز ثُذسثعز ثُقج٤ُز ك٤ٔج ٢ِ٣ :  أ٤ٔٛز ثُذسثعز :

ُش٣جػ٤جس ك٢ ص٤ٔ٘ز دؼغ ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُش٣جػ٢ . صغجػذ ثُخذشثء ٝثُٔضخظظ٤ٖ ٝثُٔٞؽ٤ٜٖ ٝٓؼ٢ِٔ ثٔ

 ك٢ ؽجٗذ٢ ثُذٓجؽ ٖٓ خالٍ صذس٣ظ ٓجدر ثُش٣جػ٤جس .

ثُز٢٘ٛ ،  دجعضخذثّ إعضشثص٤ؾ٤ز ثُؼظق ثُؼجشش ثألعجع٢ . صوذّ ثُذسثعز صظٞسث  ُضذس٣ظ ثُش٣جػ٤جس ُِظق ٕ

 ٣ٌٖٔ ثالعضلجدر ٜٓ٘ج ٖٓ هذَ ٓٞؽ٢ٜ ٝٓؼ٢ِٔ ٓجدر ثُش٣جػ٤جس .

ثُٔغجهجس ثُذسثع٤ز ػ٠ِ أعجط  صذس٣ظدق٤ظ ٣ضْ  ثُٜٔ٘جػشد٤ٖ ٝثُٔضخظظ٤ٖ ك٢ د٘جء ٝصط٣ٞش . صل٤ذ ثُٖٔ

 ثُضؼِْ ثُوجةْ ػ٠ِ ثُذٓجؽ ، ٝرُي فض٠ ٣ٌٕٞ ٛ٘جى ٓؼِْ ٗجػؼ ػ٠ِ ٓغضٟٞ عوجك٢ ٝػ٢ِٔ ٝس٣جػ٢ ٓوذٍٞ .

ْ ؽذوج  ُِؾجٗخ . صغجػذ ٛزٙ ثُذسثعز ٝصثسر ثُضشد٤ز ٝثُضؼ٤ِْ ك٢ صقغ٤ٖ هذسثس ثُٔضؼ٤ِٖٔ ٝص٤ٔ٘ز صل٤ٌشٛٗ

 ثُٔغ٤طش ُِذٓجؽ ٓغ ٓشثػجر خظجةض أدٓـز ٓؼ٤ِْٜٔ .

 صوضظش فذٝد ثُذسثعز دجُقذٝد ثُضج٤ُز : فذٝد ثُذسثعز :

ك٢ ٓقجكظز  ؽِذز ثُظق ثُؼجشش ثألعجع٢* ثُقذٝد ثٌُٔج٤ٗز : ثهضظش صطذ٤ن ثُذسثعز ثُقج٤ُز ػ٠ِ ػ٤٘ز ٖٓ 

 ٣ٞٗظ . ٖٓ ؽ٤ٔغ ثُٔذثسط ثُق٤ٌٓٞز دٔقجكظز خجٕ ٣ٞٗظ ، كضْ ثخض٤جس ػ٤٘ز ٓٔغِز ُٔؾضٔغ ثُذسثعز خجٕ

 .2ّٕٔٓ/ُِٕٙٔٓؼجّ ثُذسثع٢  ثألٍٝ* ثُقذٝد ثُضٓج٤ٗز : صْ صطذ٤ن ثُذسثعز ك٢ ثُلظَ ثُذسثع٢ 

( ثُٔوشس ثألٍٝثُؾضء )* ثهضظشس ثُذسثعز ػ٠ِ صذس٣ظ ٝفذر ٖٓ ثُٞفذثس ثُٔضؼٔ٘ز ك٢ ًضجح ثُش٣جػ٤جس 

 ( .ثُٔ٘طن )ٝفذرؽِذز ثُظق ثُؼجشش ثألعجع٢ ػ٠ِ 

ثالعض٘ضجػ ، ثُٔ٘ق٢  * ثهضظشس ثُذسثعز ػ٠ِ دؼغ ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُش٣جػ٢ )ثالعضوظجء ، ثالعضوشثء ،

 ثُؼاله٢ ، ثُضؼذ٤ش دجُشٓٞص ، فَ ثُٔغؤُز( .

 :  ثُضج٤ُز ثُٔظطِقجس ثإلؽشثة٤زصذ٠٘ ثُذجفظ ٓظطِقجس ثُذسثعز : 

صٌٔ٘٘ج ٖٓ ثالٗضوجٍ ٖٓ ؼج٤ُجس ثُضؼ٤ٔ٤ِز ٝثُض٢ ثُض٢ صضؼٖٔ ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُل* ثإلعضشثص٤ؾ٤ز : ٢ٛ ثُخطز 

 .ُضقو٤ن ثألٛذثف ثُض٢ صْ ثُضخط٤ؾ ُٜج ثُٞػغ ثُشثٖٛ إ٠ُ ثُٞػغ ثُٔشؿٞح 

* ثُؼظق ثُز٢٘ٛ : ٣ٝوظذ دٚ ص٤ُٞذ ٝإٗضجػ أكٌجس ٝآسثء إدذثػ٤ز ٖٓ ثألكشثد ٝثُٔؾٔٞػجس ُقَ ٓشٌِز ٓؼ٤٘ز ، 

ٖٛ ك٢ فجُز ٖٓ ثإلعجسر ٝثُؾجٛض٣ز ُِضل٤ٌش ك٢ ًَ ثالصؾجٛجس . أ١ ٝػغ ثُز ؽذ٣ذرٝصٌٕٞ ٛزٙ ثألكٌجس ٝث٥سثء 

ُض٤ُٞذ أًذش هذس ٖٓ ثألكٌجس فٍٞ ثُٔشٌِز أٝ ثُٔٞػٞع ثُٔطشٝؿ ، دق٤ظ ٣ضجؿ ُِلشد ؽٞ ٖٓ ثُقش٣ز ٣غٔـ 

 دظٜٞس ًَ ث٥سثء ٝثألكٌجس .

٣ظٜش ٓ٘ٚ  ٟ ٓؼ٤ٖثُلشد ٖٓ عِٞى ُلظ٢ أٝ ٜٓجس١ ٝٛزث ثألدثء ػجدر  ٣ٌٕٞ ػ٠ِ ٓغضٞ هذسر* ثُٜٔجسر : ٢ٛ 

 .      دغشػز ٝدهز ٝإصوجٕ ثُوذسر ػ٠ِ أدثء ػَٔ ٓؼ٤ٖ 

ػذجسر ػٖ عِغِز ٖٓ ثُ٘شجؽجس ثُؼو٤ِز ؿ٤ش ثُٔشة٤ز ثُض٢ ٣وّٞ دٜج ثُذٓجؽ ػ٘ذٓج ٣ضؼشع ُٔغ٤ش ٛٞ * ثُضل٤ٌش : 

 ٝثفذر أٝ أًغش ٖٓ ثُقٞثط ثُخٔظ ، دقغج ػٖ ٓؼ٠٘ ك٢ ثُٔٞهق أٝ ثُخذشر . ٣ضْ ثعضوذجُٚ ػٖ ؽش٣ن

* ثُضل٤ٌش ثُش٣جػ٢ : ٝٛٞ أعِٞح ٣ضْ دٞثعطضٚ فَ ثُٔشٌالس ثُش٣جػ٤ز فال  ر٤٘ٛج  ٖٓ خالٍ ثُٔوذٓجس ك٢ 

: ثالعضوظجء ، ثالعضوشثء ، ثالعض٘ضجػ ، ثُٔ٘ق٢ ثُؼاله٢ ، ثُضؼذ٤ش دجُشٓٞص ، فَ  ٖٝٓ أْٛ ٓظجٛشٙثُغؤثٍ 

 ثُٔغؤُز .

 ًٔج أٗٚ ، دذثة٤ز ثألًغش عًِٞ٘ج ك٢ ٣ضقٌْ ثُز١ ٞٝٛ ، ثُؾغذ ٝظجةق ص٘ظ٤ْ ػٖ ثُٔغتٍٞ ثُؼؼٞ ٛٞ* ثُذٓجؽ : 

٣ٝضٌٕٞ ٖٓ ؽجٗذ٤ٖ ٝثُِـز .  ٝثُؼِّٞ ٝثألدح ٝثُلٖ ثُٔٞع٤و٠ رُي ك٢ دٔج ثُٔض٤ٔضر ثُقؼجس٣ز إدذثػجص٘ج ٓظذس

أفذٛٔج أ٣ٖٔ ٝث٥خش أ٣غش ، إال إٔ ٛ٘جى ثُؼذ٣ذ ٖٓ ثُذسثعجس ثُقذ٣غز صؤًذ إٔ ثُذٓجؽ ٣ؼَٔ د٤ٌِضٚ ٝال ٣ٌٖٔ 

 ٗخ ثأل٣ٖٔ ػٖ ثُؾجٗخ ثأل٣غش ك٢ ثُضؼجَٓ ٓغ ثُٔٞثهق ثُق٤جص٤ز .كظَ ثُؾج

* ثُؾجٗخ ثأل٣ٖٔ ُِذٓجؽ : ٛٞ ثُ٘ظق ثأل٣ٖٔ ٖٓ ثُذٓجؽ ٣ضخظض ك٢ إػجدر د٘جء ٝصش٤ًخ ثألؽضثء ُض٣ٌٖٞ ًَ 

ٓضٌجَٓ ، ًٔج أٗٚ ٣ضؼشف ػ٠ِ ثُؼالهجس د٤ٖ ثألؽضثء ثُٔ٘لظِز ٝٛٞ ال ٣٘ضوَ دظٞسر خط٤ز ٝإٗٔج ٣ؼَٔ دشٌَ 

 ٓضٞثكن ٝٓضٞثص ، كٜٞ ثُؾجٗخ ثُز١ ٣ؼ٠٘ دجُشعّٞ ٝثُخ٤جٍ ٝثإلدذثع . ٢ًِ
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* ثُؾجٗخ ثأل٣غش ُِذٓجؽ : ٛٞ ثُ٘ظق ثأل٣غش ٖٓ ثُذٓجؽ كٜٞ ٣ذذ١ كجػ٤ِز ك٢ ػ٤ِٔجس ثُٔؼجُؾز ثُذظش٣ز 

 ٝثٌُٔج٤ٗز ، كٜٞ ثُؾجٗخ ثُز١ ٣ؼ٠٘ دؼ٤ِٔجس ثُضق٤َِ ٝثُٔ٘طن ٝثألسهجّ .

٢ ٤َٓ ثُلشد إ٠ُ ثالػضٔجد ػ٠ِ ٝظجةق ثُؾجٗخ ثأل٣غش ُِذٓجؽ أع٘جء ٓؼجُؾز * ثُغ٤طشر ثُذٓجؿ٤ز ث٤ُغشٟ : ٛ

 ثُٔؼِٞٓجس .

* ثُغ٤طشر ثُذٓجؿ٤ز ث٠٘ٔ٤ُ : ٢ٛ ٤َٓ ثُلشد إ٠ُ ثالػضٔجد ػ٠ِ ٝظجةق ثُؾجٗخ ثأل٣ٖٔ ُِذٓجؽ أع٘جء ٓؼجُؾز 

 ثُٔؼِٞٓجس .

ثالػضٔجد ػ٠ِ ٝظجةق ؽجٗذ٢ ثُذٓجؽ * ثُغ٤طشر ثُذٓجؿ٤ز ثُٔضٞثصٗز ) ؽجٗذ٢ ثُذٓجؽ ( : ٢ٛ ٤َٓ ثُلشد إ٠ُ 

 ثأل٣ٖٔ ٝثأل٣غش ٓؼج  ، أع٘جء ٓؼجُؾز ثُٔؼِٞٓجس .

 

 اإلطاس الٌظشٕ

 هارا ًعٌٖ تإسرشاذ٘د٘ح الرذسٗس :

صْ ص٘جٍٝ ٓلّٜٞ ثإلعضشثص٤ؾ٤ز ٖٓ هذَ ثُؼذ٣ذ ٖٓ سٝثد ثُلٌش ثإلدثس١ ٝثُضشد١ٞ ٖٝٓ ٛزٙ ثُضؼش٣لجس صؼش٣ق 

(MinZberg , 1973ٝثُز١ ٣ؾذ دؤٕ ث ) إلعضشثص٤ؾ٤ز صٔغَ ثُخطز أٝ ثالصؾجٙ أٝ ٜٓ٘ؼ ثُؼَٔ ثُٔٞػٞع

 ( . 2٘:  99ٗٔ،  خ٤ِلُٚضقو٤ن ٛذف ٓج . ) 

ٝدزُي ٣ٌٖٔ ثُوٍٞ دؤٕ إعضشثص٤ؾ٤ز ثُضذس٣ظ : ٢ٛ ٓؾٔٞػز ٖٓ ثألدثءثس ثُض٢ ٣غضخذٜٓج ثُٔؼِْ ُضقو٤ن عِٞى 

ٖ ثُٔؼِْ ك٢ ثخض٤جس ثألكؼَ ٖٓ ٓضٞهغ ُذٟ ثُٔضؼ٤ِٖٔ ، ٢ٛٝ أفذ ػ٘جطش ثُٜٔ٘ؼ ثُض٢ صقضجػ إ٠ُ ؽٜذ ٓ

ثُطشم ٝثألعج٤ُخ دٔج ٣ؼشكٚ ٖٓ ٓظجدس ثُضؼِْ ٝأعج٤ُذٚ ُض٘ظ٤ْ ثُٔؾجٍ ثُخجسؽ٢ ثُز١ ٣ق٤ؾ دجُٔضؼِْ ٢ً ٣٘شؾ 

٣ٝـ٤ش ٖٓ عًِٞٚ ، دٔؼ٠٘ إٔ إعضشثص٤ؾ٤ز ثُضذس٣ظ ٢ٛ ؽضء ٓضٌجَٓ ٖٓ ٓٞهق ثُؼ٤ِٔز ٝثألعج٤ُخ ثُض٢ صضذغ 

 ك٢ ص٘ظ٤ْ ثُٔؾجٍ ُِٔضؼِْ .

 الْاخة هشاعاذِا عٌذ اخر٘اس إسرشاذ٘د٘ح الرذسٗس : األهْس

ػِْ ثُذ٣ٖ ثُخط٤خ ، ( ، )99ٔٔػٖ )أفٔذ ثُو٤غ٢ ،  ( ٗوال  29، 28:  2ٕٓٓ)ػلجٗز ٝآخشٕٝ ،  كوذ أشجس 

 ثُضذس٣ظ ٢ٛ ًٔج ٢ِ٣ : إعضشثص٤ؾ٤ز( إٔ ثألٓٞس ثُٞثؽخ ٓشثػجصٜج ػ٘ذ ثخض٤جس  992ٔ

 ٝٓغضٟٞ ٗؼؾْٜ ، ٝإٔ ص٘جعخ هذسثصْٜ ثُِلظ٤ز ٝثُ٘لغقش٤ًز .إٔ صٌٕٞ ٓ٘جعذز العضؼذثدثس ثُٔضؼ٤ِٖٔ  -

 إٔ صؾزح ثإلعضشثص٤ؾ٤ز ثُضذس٣غ٤ز ثٗضذجٙ ثُٔضؼ٤ِٖٔ ، ٝإٔ ص٘جعخ ثٛضٔجٓجصْٜ ٝخذشثصْٜ . -

  إٔ ص٘جعخ ثُٞهش ثٌُجك٢ ، ٝثٌُٔجٕ ثُٔ٘جعخ ، ٝثألدٝثس ثُالصٓز فض٠ ٣ضْ ثُض٘ل٤ز دظٞسر ؽ٤ذر . -

 

 إعضشثص٤ؾ٤ز ثُؼظق ثُز٢٘ٛ 

 :  هفِْم إسرشاذ٘د٘ح العصف الزٌُٖ 

ٝهذ صغ٠ٔ أعِٞح إٓطجس ثُذٓجؽ أٝ ص٤ُٞذ ثألكٌجس ، ف٤ظ إٔ ثُؼوَ ٣ضؼشف إ٠ُ ثُٔشٌِز عْ ٣ضلقظٜج ٣ٝذهن ك٢ 

ؽضة٤جصٜج فض٠ ٣ضٌٖٔ ٖٓ ثُٞطٍٞ إ٠ُ ثُقَ ثإلدذثػ٢ ثُٔ٘جعخ . ٝأٍٝ ٖٓ أعظ ٛزٙ ثُطش٣وز ٛٞ )أٝصدٞسٕ 

Osborn Alexٝصوّٞ ٛزٙ ثُطش٣وز ػ٠ِ إٗضجػ ثألكٌجس أٝال  عْ ٓقجًٔضٜج  9٘2ّّٔ ( عْ ؽٞسٛج ٝػذُٜج ػج ،

ٝصؼذ٣ِٜج ٝصط٣ٞشٛج عج٤ٗج  . ٝصغضخذّ ؽش٣وز ثُؼظق ثُز٢٘ٛ ك٢ فَ ثُٔشٌالس دطش٣وز كشد٣ز أٝ ؽٔجػ٤ز ، 

 ( .ٕٖٕ:  ٕ٘ٓٓث٣ُٜٞذ١ ، ٝثُضذس٣خ ػ٤ِٜج ٣وظذ دٚ ص٣جدر ثٌُلجءر ٝسكغ ثُوذسثس ثإلدذثػ٤ز ػ٘ذ ثُلشد . )

٣وظذ دجُؼظق ثُز٢٘ٛ : ص٤ُٞذ ٝإٗضجػ أكٌجس ٝآسثء إدذثػ٤ز ٖٓ ثألكشثد ٝثُٔؾٔٞػجس ُقَ ٓشٌِز ٓؼ٤٘ز ، ٝ

ٝصٌٕٞ ٛزٙ ثألكٌجس ٝث٥سثء ؽ٤ذر ٝٓل٤ذر . أ١ ٝػغ ثُزٖٛ ك٢ فجُز ٖٓ ثإلعجسر ٝثُؾجٛض٣ز ُِضل٤ٌش ك٢ ًَ 

ؿ ، دق٤ظ ٣ضجؿ ُِلشد ؽٞ ٖٓ ثالصؾجٛجس ُض٤ُٞذ أًذش هذس ٖٓ ثألكٌجس فٍٞ ثُٔشٌِز أٝ ثُٔٞػٞع ثُٔطشٝ

 ثُقش٣ز ٣غٔـ دظٜٞس ًَ ث٥سثء ٝثألكٌجس .

 (68:  2002الثكش، )أُذاف الرذسٗس تاسرخذام إسرشاذ٘د٘ح العصف الزٌُٖ :  

٣ٜذف ثُؼظق ثُز٢٘ٛ إ٠ُ صلؼ٤َ دٝس ثُٔضؼِْ ك٢ ثُٔٞثهق ثُضؼ٤ٔ٤ِز ، ٝصقل٤ض ثُٔضؼ٤ِٖٔ ػ٠ِ ص٤ُٞذ ثألكٌجس 

، ٖٓ خالٍ ثُذقظ ػٖ إؽجدجس طق٤قز ، أٝ فٍِٞ ٌٓٔ٘ز ُِوؼج٣ج ثُض٢ صؼشع  ثإلدذثػ٤ز فٍٞ ٓٞػٞع ٓؼ٤ٖ

. ًٔج أٗٚ ٣غجػذ ك٢ إٔ ٣ؼضجد ثُطالح ػ٠ِ ثفضشثّ ٝصوذ٣ش آسثء ث٥خش٣ٖ ٝثالعضلجدر ٖٓ أكٌجسْٛ ٖٓ  ػ٤ِْٜ

غ خالٍ صط٣ٞشٛج ٝثُذ٘جء ػ٤ِٜج . ٣ٌٖٝٔ ثُوٍٞ دؤٕ أعِٞح ثُؼظق ثُز٢٘ٛ أعِٞح صؼ٢ٔ٤ِ ٣ٌٖٔ ثعضخذثٓٚ ٓ

ثُٔضؼ٤ِٖٔ، ف٤ظ ٣وّٞ ثُٔضؼِْ دئؽالم ػ٘جٕ ثُضل٤ٌش دقش٣ز صجٓز ك٢ ٓغؤُز أٝ ٓشٌِز ٓج دقغج  ػٖ أًذش ػذد ٖٓ 

، كضضذكن ثألكٌجس ٖٓ ثُٔضؼ٤ِٖٔ دـضثسر ٝدغشػز ٝدٕٝ ًجدـ ، ألٕ دوجء ثُلٌشر ك٢ ثُزٖٛ ٣ؼ٤ن  ثُقٍِٞ ثٌُٔٔ٘ز
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ع ثألكٌجس ثُض٢ صْ ص٤ُٞذٛج ػٖ أكؼَ كٌشر دٕٝ ؿ٤شٛج ٖٓ ثألكٌجس ػٖ ثُظٜٞس، عْ ٣ضْ ثُذقظ ٖٓ د٤ٖ ٓؾٔٞ

 .ثُقجؽز إ٠ُ ٗوذ أٝ صخطتز دو٤ز ثألكٌجس 

 (222:  2002)الِْٗذٕ ،  : هثادئ اسرخذام إسرشاذ٘د٘ح العصف الزٌُٖ 

 . صؤؽ٤َ ثُقٌْ ٝإسؽجء ثُضو٣ْٞ :ٔ

ٝصوغ ثُٔغؤ٤ُٝز ك٢ صؾ٘خ ٗوذ أٝ ثُقٌْ ػ٠ِ أٝ صو٣ْٞ أ١ كٌشر ٣طشفٜج أ١ ؽجُخ ك٢ ؽِغز إٓطجس ثُذٓجؽ ،  

رُي ػ٠ِ ػجصن ثُٔؼِْ دجػضذجسٙ سة٤ظ ثُؾِغز ثُز١ ال ٣غٔـ د٘وذ أ١ ؽجُخ ٖٓ ثُٔؾٔٞػز ، ٝألٕ ثُ٘وذ هذ ٣قذ 

 ٖٓ ٓشجسًز ػذد ًذ٤ش ٖٓ ثُطِذز ك٢ ؽشؿ ثألكٌجس ثُؾذ٣ذر أٝ ثُـش٣ذز أٝ ثإلدذثػ٤ز .

 . إؽالم فش٣ز ثُضل٤ٌش ٝهذٍٞ ًَ ثألكٌجس ثُٔطشٝفز :ٕ

ز ثٌُجِٓز أع٘جء ؽِغز إٓطجس ثُذٓجؽ ٝثُغٔجؿ دجُٔ٘جهشز ٝثٗضوجٍ ثألكٌجس ٖٓ شخض إ٠ُ آخش ٝصوذَ إػطجء ثُقش٣

ؽ٤ٔغ ثألكٌجس ثُٔطشٝفز ٜٓٔج ًجٗش ٗٞػ٤ضٜج ، ألٕ ٛزٙ ثُقش٣ز صوٞد ك٢ ثُٜ٘ج٣ز إ٠ُ ص٤ُٞذ ثألكٌجس ثإلدذثػ٤ز ، 

 ٜٓ٘ج . ثػ٤ز ًٔج إٔ ثٌُْ ثٌُذ٤ش ٖٓ ثألكٌجس ٣غجػذ ك٢ ثعضخالص دؼغ ثألكٌجس ثإلدذ

 . ثٌُْ هذَ ث٤ٌُق :ٖ

ثُضؤ٤ًذ ػ٠ِ إػطجء أًذش ػذد ٌٖٓٔ ٖٓ ثألكٌجس ٝرُي ألٗٚ ًِٔج صثد ػذد ثألكٌجس ثُٔوضشفز ٖٓ ثُطالح صثد 

 ثفضٔجٍ ظٜٞس ثألكٌجس ثإلدذثػ٤ز د٤ٜ٘ج أٝ ثُض٢ صؤد١ إ٠ُ فٍِٞ إدذثػ٤ز ُِٔشٌِز ثُٔطشٝفز .

 . دِٞسر أكٌجس ث٥خش٣ٖ ٝصط٣ٞشٛج :ٗ

ٔؼِْ ك٤ٜج إٔ ٣قظ ثُطالح ػ٠ِ صط٣ٞش دؼغ أكٌجس صٓالةْٜ ٝصقغ٤ٜ٘ج ٝرُي ػٖ ؽش٣ن ثإلػجكز إ٤ُٜج ٝػ٠ِ ثُ

 أٝ صؼذ٣ِٜج أٝ ثُذ٘جء ػ٤ِٜج ٝرُي ُض٣ٌٖٞ أكٌجس ػ٤ٔوز أٝ إدذثػ٤ز ؽذ٣ذر .

. إ٣ؾجد ثُؼالهجس د٤ٖ ثألكٌجس ثُٔطشٝفز ، ألٕ ٛزث ٣و١ٞ ثألكٌجس ثُٔطشٝفز ًٔج ٣ض٣ذ ٖٓ كٜٜٔج ٝصؼ٤ٔوٜج ٘

ػ٘ذ ثُطالح ٓٔج ٣ؤد١ إ٠ُ خِن أكٌجس ؽذ٣ذر أكؼَ ، ًٔج إٔ ثُشدؾ د٤ٖ ثألكٌجس ثُٔخضِلز ٣ؤد١ إ٠ُ صٞك٤ش 

 ثُضؼجٕٝ ٝثالفضشثّ ثُٔضذجدٍ د٤ٖ ثُطالح ٓٔج ٣شؾغ ػ٠ِ ثالدضٌجس ٝثُضؾذ٣ذ ك٢ ثألكٌجس .

 (222:  2002الِْٗذٕ ، عْ٘ب إسرشاذ٘د٘ح العصف الزٌُٖ : )

 ُضقو٤ن ثألٛذثف ثُٔشؿٞدز أٝ ثُٔشؽٞر . . هذ ٗقضجػ إ٠ُ ٝهش ؽ٣َٞٔ

 . صشصٌض ٛزٙ ثُطش٣وز ػ٠ِ ث٥سثء ثُٔوضشفز ٖٓ ثُٔؾٔٞػز، ٝصَٜٔ صؼِْ ثُلشد .ٕ

. ع٤طشر دؼغ ثُٔضؼ٤ِٖٔ خجطز ثُطالح ثألر٤ًجء ػ٠ِ ثُٔؾٔٞػز ، ٝدجُضج٢ُ سدٔج صوَ ٓشجسًز ثُطالح ٖ

 ثُؼؼجف ك٢ ثُضقظ٤َ .

 ز ػذد أكشثدٛج ًذ٤ش ٝدجُضج٢ُ سدٔج ص٘ؼذّ ٓشجسًز دؼغ ثألكشثد .. هذ ال صظِـ ٛزٙ ثُطش٣وز ٓغ ٓؾٔٞػٗ

. هذ ال ٣ؾ٤ذٛج ًغ٤ش ٖٓ ثُٔؼ٤ِٖٔ ، ٝأش٤ش ٛ٘ج إ٠ُ ثُٔؼ٤ِٖٔ ثُز٣ٖ ثػضجدٝث ثُضذس٣ظ دؤعِٞح ثُٔقجػشر أٝ ٘

 ثُضِو٤ٖ .

٢ ٝال صقون . هذ صٌٕٞ ثألكٌجس ثُٔطشٝفز ًغ٤شر ٝٓضشؼذز ٓٔج هذ ٣ؾؼَ ثُٔضؼ٤ِٖٔ ٣ذضؼذٕٝ ػٖ ثُٜذف ثألعجعٙ

 ثُؾِغز ثألٛذثف ثُٔشؽٞر .

 

 (2002دٗاب ، )هعْلاخ اسرخذام إسرشاذ٘د٘ح العصف الزٌُٖ : 

ثُؼظق ثُز٢٘ٛ ٣ؼ٢٘ ٝػغ ثُزٖٛ ك٢ فجُز ٖٓ ثإلعجسر ٝثُؾجٛض٣ز ُِضل٤ٌش ك٢ ًَ ثالصؾجٛجس ُض٤ُٞذ أًذش هذس 

ثةن ٝثُضقلظجس ثُشخظ٤ز أٓجّ ٖٓ ثألكٌجس فٍٞ ثُوؼ٤ز أٝ ثُٔٞػٞع ثُٔطشٝؿ ٝٛزث ٣ضطِخ إصثُز ؽ٤ٔغ ثُؼٞ

ثُضل٤ٌش ٤ُلظـ ػٖ ًَ خِؾجصٚ ٝخ٤جالصٚ ، ًَٝ ٓ٘ج ٣ٔضِي هذسث  ال دؤط دٚ ٖٓ ثُوذسر ػ٠ِ ثُضل٤ٌش ثإلدذثػ٢ 

أًغش ٓٔج ٗؼضوذ ػٖ أٗلغ٘ج ، ٌُٖٝ ٣قٍٞ دٕٝ صلؾش ٛزٙ ثُوذسر ٝٝػؼٜج ٓٞػغ ثالعضخذثّ ٝثُضطذ٤ن ػذد ٖٓ 

 ٤ز ٜٝٓ٘ج : صو٤ذ ثُطجهجس ثإلدذثػ  ثُٔؼٞهجس ثُض٢

ٝصضٔغَ ثُٔؼٞهجس ثإلدثس٤ًز دضذ٢٘ ثإلٗغجٕ ؽش٣وز ٝثفذٙ ُِ٘ظش إ٠ُ ثألش٤جء ٝثألٓٞس ( ثُٔؼٞهجس ثإلدسث٤ًز : ٔ

٢ ػ٘ٚ ثُخظجةض ثألخشٟ ُٜزث كٜٞ ال ٣ذسى ثُش٢ء إال ٖٓ خالٍ أدؼجد صقذدٛج ثُ٘ظشر ثُٔو٤ذر ثُض٢ صخل

 . ثُش٢ء

لشَ ، ٣ٝشؽغ ٛزث إ٠ُ ػذّ عوز ثُلشد د٘لغٚ ٝهذسثصٚ ػ٠ِ ثدضٌجس ( ثُؼٞثةن ثُ٘لغ٤ز : ٝصضٔغَ ك٢ ثُخٞف ٖٓ ثُٕ

أكٌجس ؽذ٣ذر ٝإه٘جع ث٥خش٣ٖ دٜج ، ُِٝضـِخ ػ٠ِ ٛزث ثُؼجةن ٣ؾخ إٔ ٣ذػْ ثإلٗغجٕ عوضٚ د٘لغٚ ٝهذسثصٚ ػ٠ِ 

 . ثإلدذثع ٝدؤٗٚ ال ٣وَ ًغ٤شث  ك٢ هذسثصٚ ٝٓٞثٛذٚ ػٖ ثُؼذ٣ذ ٖٓ ثُؼِٔجء ثُز٣ٖ أدذػٞث ٝثخضشػٞث ٝثًضشلٞث 

 ( ثُضش٤ًض ػ٠ِ ػشٝسر ثُضٞثكن ٓغ ث٥خش٣ٖ : ٖ
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٣شؽغ رُي إ٠ُ ثُخٞف ٖٓ ظٜٞس ثُشخض أٓجّ ث٥خش٣ٖ دٔظٜش ٣ذػٞ ُِغخش٣ز ألٗٚ أص٠ دش٢ء أدؼذ ٓج ٣ٌٕٞ 

      ػٖ ثُٔؤُٞف دجُ٘غذز ُْٜ .

أٗٚ ٣ؼ٢٘ إٔ ( ثُو٤ٞد ثُٔلشٝػز رثص٤ج  : ٣ؼضذش ٛزث ثُؼجةن ٖٓ أًغش ػٞثةن ثُضل٤ٌش ثإلدذثػ٢ طؼٞدز ، رُي ٗ

 ٣وّٞ ثُشخض ٖٓ صِوجء ٗلغٚ دٞػ٢ أٝ دذٕٝ ٝػ٢ دلشع ه٤ٞد ُْ صلشع ػ٤ِٚ ُذٟ صؼجِٓٚ ٓغ ثُٔشٌالس . 

( ثُضو٤ذ دؤٗٔجؽ ٓقذدٙ ُِضل٤ٌش : ًغ٤شث  ٓج ٣زٛخ ثُذؼغ إ٠ُ ثخض٤جس ٗٔؾ ٓؼ٤ٖ ُِ٘ظش إ٠ُ ثألش٤جء عْ ٣شصذؾ ٘

 إ٠ُ ثكضشثع إٔ ٛ٘جى فال  ُِٔشٌالس ٣ؾخ ثُذقظ دٜزث ثُ٘ٔؾ ٓطٞال  ٝال ٣ضخ٠ِ ػ٘ٚ ، ًزُي هذ ٣غؼ٠ ثُذؼغ

 ػ٘ٚ . 

( ثُضغ٤ِْ ثألػ٠ٔ ُالكضشثػجس : ٢ٛٝ ػ٤ِٔز ٣وّٞ دٜج ثُؼذ٣ذ ٓ٘ج دـشع صغ٤َٜ فَ ثُٔشٌالس ٝصو٤َِ ٙ

 ثالفضٔجالس ثُٔخضِلز ثُٞثؽخ دسثعضٜج 

٤ش ثإلدذثػ٢ ٖٝٓ ٝٛٞ ٖٓ ثُؼٞثةن ثالؽضٔجػ٤ز ثألعجع٤ز ك٢ ػ٤ِٔز ثُضلٌ( ثُضغشع ك٢ صو٤٤ْ ثألكٌجس : 2

ثُؼذجسثس ثُض٢ ػجدر ٓج صلضي دجُلٌشر ك٢ ٜٓذٛج ٓج ٗغٔؼٚ ًغ٤شث  ػ٘ذ ؽشؿ كٌشر ؽذ٣ذر ٓغَ : ُوذ ؽشد٘ج ٛزٙ 

ثُلٌشر ٖٓ هذَ ، ٖٓ ٣ؼٖٔ ٗؾجؿ ٛزٙ ثُلٌشر ، ٛزٙ ثُلٌشر عجدوز ؽذث  ُٞهضٜج ، ٝٛزٙ ثُلٌشر ُٖ ٣ٞثكن ػ٤ِٜج 

 ثُٔغتُٕٞٞ . 

كٌجسٗج دجُغخجكز : ٝٛٞ ٖٓ أهٟٞ ثُؼٞثةن ثالؽضٔجػ٤ز ُِضل٤ٌش ثإلدذثػ٢ ، ُٜزث ( ثُخٞف ٖٓ ثصٜجّ ث٥خش٣ٖ أل8

 ٣ؼضذش ثُؼظق ثُز٢٘ٛ أفذ أْٛ ثألعج٤ُخ ثُ٘جؽقز ك٢ ثُضل٤ٌش ثإلدذثػ٢ . 

ٓٔج عذن ٣ٌٖٔ ثُوٍٞ إٔ ثُؼظق ثُز٢٘ٛ ٛٞ ٓٞهق صؼ٢ٔ٤ِ ٣غضخذّ ٖٓ أؽَ ص٤ُٞذ أًذش ػذد ٖٓ ثألكٌجس 

فز خالٍ كضشر ص٤٘ٓز ٓقذدر ك٢ ؽٞ صغٞدٙ ثُقش٣ز ٝثألٓجٕ  ك٢ ؽشؿ ثألكٌجس ُِٔشجس٤ًٖ ك٢ فَ ٓشٌِز ٓلضٞ

دؼ٤ذث  ػٖ ثُٔظجدسر ٝثُضو٤٤ْ أٝ ثُ٘وذ . ٖٝٓ خالٍ ثُو٤جّ دؼ٤ِٔز ثُؼظق ثُز٢٘ٛ فغخ ثُوٞثػذ ٝثُٔشثفَ 

الم ثُغجدوز أعذش ثُؼظق ثُز٢٘ٛ ٗؾجفٚ ك٢ ًغ٤ش ٖٓ ثُٔٞثهق ثُض٢ صقضجػ إ٠ُ فٍِٞ إدذثػ٤ز ألٗٚ ٣ضغْ دئؽ

أكٌجس ثألكشثد دٕٝ صو٤٤ْ ، ٝرُي ألٕ ثٗضوجد ثألكٌجس أٝ ثإلعشثف ك٢ صو٤٤ٜٔج خجطز ػ٘ذ دذث٣ز ظٜٞسٛج هذ ٣ؤد٣جٕ 

إ٠ُ خٞف ثُشخض أٝ إ٠ُ ثٛضٔجٓٚ دج٤ٌُق أًغش ٖٓ ثٌُْ ك٤ذطب صل٤ٌشٙ ٝص٘خلغ ٗغذز ثألكٌجس ثُٔذذػز ُذ٣ٚ. 

 ثإلدذثػ٢ ٝفَ ثُٔشٌالس .ٝٛزث ٣ٞػـ أ٤ٔٛز ػ٤ِٔز ثُؼظق ثُز٢٘ٛ ك٢ ص٤ٔ٘ز ثُضل٤ٌش 

 الرفك٘ش ّهِاساذَ 

( ٝٛٞ إػٔجٍ ثُخجؽش ك٢ ثُش٢ء ، ٝثُضلٌش ثعْ ثُضل٤ٌش ٝٛٞ ثُضؤَٓ ، ٤ٌش ك٢ ثُِـز ٓشضن ٖٓ ٓجدر )كٌشثُضل

 ٝثُضل٤ٌش " إػٔجٍ ثُؼوَ ك٢ ثُٔؼِّٞ ُِٞطٍٞ إ٠ُ ٓؼشكز ٓؾٍٜٞ " .

جس هللا ٝثُضذّظش دقوجةن ثُٞؽٞد ٖٓ ثألٓٞس ٤ُٝظ ٛ٘جى شي ك٢ إٔ إػٔجٍ ثُؼوَ ٝثُضل٤ٌش ٝثُضذدش ك٢ ٓخِٞه

ثُض٢ ػظٜٔج ثُذ٣ٖ ثإلعال٢ٓ ، ألٜٗج ٝعجةَ ثإلٗغجٕ ٖٓ أؽَ ثًضشجف عٖ٘ ثٌُٕٞ ٝٗٞث٤ٓظ ثُطذ٤ؼز ٝكٜٜٔج 

 ٝصط٣ٞؼٜج ُغؼجدصٚ .

ٝهذ دػج ثُوشإٓ ثٌُش٣ْ إ٠ُ ثُ٘ظش ثُؼو٢ِ دػٞر ٓذجششر ٝطش٣قز ال صؤ٣َٝ ك٤ٜج ًٞثؽخ د٢٘٣ ٣ضقَٔ ثإلٗغجٕ 

٤ُضٚ ، ٣ٌٝل٢ إٔ ٗؼشف ػذد ث٣٥جس ثُوشآ٤ٗز ثُض٢ ٝسدس ك٤ٜج ٓشضوجس ٝٝظجةق ثُؼوَ ٝثُذػٞر ٓغؤٝ

العضخذثٓٚ ، فض٠ ٗضٞطَ إ٠ُ ٗض٤ؾز فض٤ٔز فٍٞ أ٤ٔٛز ثُضل٤ٌش ك٢ ف٤جر ثإلٗغجٕ ُٝوذ أٝسد هللا آ٣جس ًغ٤شر ػٖ 

 ثُؼوَ ٝثُلٌش ٝثُذظ٤شر ٝثُضذسح ٜٝٓ٘ج :

َُ ث َزَُِي ُٗلَظِّ ًَ َٕ ( )هٍٞ ثُقن : )  ٌَُّشٝ ٍّ ٣َضَلَ ْٞ  (٣ٕٗٞٗظ : آ٣ز ٣٥ْجِس ُِوَ

 َٝ ج َٔ ِِْن ثُغَّ َٕ ك٢ِ َخ ٌَُّشٝ ٣َضَلَ َٝ  ْْ ِٜ َػ٠َِ ُؽُ٘ٞدِ َٝ هُُؼٞدث   َٝ َ ه٤َِجٓج   َٕ هللاَّ ًُُشٝ َٖ ٣َْز َج ٝهُٞٚ ػض ٝؽَ : ) ثَُِّز٣ ثأْلَْسِع َسدَّ٘ َٝ ثِس 

ج َخَِْوَش ََٛزث دَجِؽال  ُعْذَقجََٗي كَوَِ٘ج َػَزثَح   ( 9ٔٔثَُّ٘جس ِ( )آٍ ػٔشثٕ : آ٣ز َٓ

َشثِس إِ  َٔ َِّ ثُغَّ ًُ  ْٖ ِٓ َٝ ثأْلَْػَ٘جَح  َٝ  ََ ثَُِّ٘خ٤ َٝ  َٕ ٣ْضُٞ ثُضَّ َٝ ْسَع  ِٚ ثُضَّ ْْ دِ ٌُ ْ٘ذُِش َُ َّٕ ك٢ِ َرَُِي ٣٥ََز  ٝهُٞٚ عذقجٗٚ ٝصؼج٠ُ : ) ٣ُ

 َ٣ ٍّ ْٞ َٕ ( )ثُ٘قَ : آ٣ز ُِوَ ٌَُّشٝ  ( ٔٔضَلَ

 ٝثهغ أٝ ثُقٌْ ػ٠ِ ٓؼ٤ٖ ٓٞػٞع ُذقظ ثُلشد دٜج ٣وّٞ ػو٤ِز ، "ػ٤ِٔز :  أٗٚ ػ٠ِ ثُضل٤ٌش ثُذجفظ ٣ٝؼشف

 دثخ٤ِز ، ػ٤ِٔجس إ٠ُ صوذٓج ، ٣ٝش٤ش ثُذٓجؿ٤ز ثُ٘شجؽجس أًغش ٖٓ ٝٛٞ ٓؼ٤٘ز ، ٓشٌِز ُقَ أ١ ٓؼ٤ٖ ، ش٢ء

 ٢ٛٝ ، ثُشدؾ خجطز ٝؽٞد أٜٛٔج خظجةض ٓقذدر ُٚ ثُغِٞى ٝٛزث ثإلٗغجٕ ، ػ٘ذ إال ٓٞؽٞدر ٤ُغش ٝٛزٙ

 ثُض٘ظ٤ْ " . ٝإػجدر ثالعضذظجس ٝثالخض٤جس ػ٠ِ ٝثُوذسر دجُٞثهغ ثُٔؼِٞٓجس سدؾ

 ، أٝ ٓؼ٤ٖ ٓٞػٞع ُذقظ ثُلشد دٓجؽ دٜج ٣وّٞ ثُض٢ ثُؼو٤ِز ، ثُ٘شجؽجس ٖٓ عِغِز ٛٞ : الرفك٘ش الشٗاضٖ

 ٝؽٞد أٜٛٔج خظجةض ٓقذدر ُٚ ثُغِٞى ٝٛزث ، ثُش٣جػ٤جس ك٢ ٓؼ٤٘ز ٓشٌِز فَ أٝ ، ش٢ء ٝثهغ ػ٠ِ ثُقٌْ
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 ، ثُض٘ظ٤ْ ٝإػجدر ٝثالخض٤جس ػ٠ِ ثالعضذظجس ٝثُوذسر دجُٞثهغ ثُش٣جػ٤ز ثُٔؼِٞٓجس سدؾ ٢ٛٝ ثُشدؾ خجط٤ز

 .ٝثإلدذثػ٢ ٝثُ٘جهذ ، ثُذظش١ ، ٝثالعضذال٢ُ ، ثُضل٤ٌش  :أٜٛٔج ٖٝٓ أٗٔجؽ ُٚ ثُش٣جػ٢ ٝثُضل٤ٌش

٤ٌش ثُش٣جػ٢ دشٌَ خجص ٓجصثٍ إٕ صقذ٣ذ ٓج٤ٛز ثُضل٤ٌش دشٌَ ػجّ ، ٝٓلّٜٞ ثُضل هِاساخ الرفك٘ش الشٗاضٖ :

ز ٝٓذثسعْٜ ٣ؼضش٣ٚ ثُـٔٞع ٝثُضؼو٤ذ ، ٣ٝؼضٟ رُي إ٠ُ ثخضالف صٞؽٜجس ثُذجفغ٤ٖ ٝثٛضٔجٓجصْٜ ثُؼ٤ِٔ

. ك٘ظشر ثُش٣جػ٤٤ٖ إ٠ُ ثُضل٤ٌش ثُش٣جػ٢ صخضِق ػٖ ٗظشر ػِٔجء ثُ٘لظ ، ًٔج إٔ ٛزٙ ثُ٘ظشر صخضِق ثُلٌش٣ز

ثُٔشفِز ثُغج٣ٞٗز ، ًٔج ٝصخضِق ٛزٙ ثُ٘ظشر دجخضالف خذشر  د٤ٖ ٓؼِْ ثُش٣جػ٤جس ُِٔشفِز ثألعجع٤ز ٝٓؼِْ

 ثُشخض ثألًجد٤ٔ٣ز ٝث٤ُٜ٘ٔز . 

 

( دضقذ٣ذ ٜٓجسثس ٝأٗٔجؽ ثُضل٤ٌش ثُش٣جػ٢ دٔج ٣ؤص٢ : ثُضؼ٤ْٔ ، ٖٕٓٓٞ ص٣٘ٚ ، ٝك٢ ٛزث ثُظذد هجّ )أد

 ثالعضوشثء ، ثالعض٘ضجػ ، ثُضؼذ٤ش دجُشٓٞص ، ثُضل٤ٌش ثُٔ٘طو٢ ، ٝثُذشٛجٕ ثُش٣جػ٢.

( إ٠ُ إٔ ثُضل٤ٌش ثُش٣جػ٢ ٣ضؼٖٔ ثعضخذثّ ثُٜٔجسثس ثُش٣جػ٤ز ث٥ص٤ز :  , 99ٖWilsonًٔٔج ٝأشجس ُٝغٖ )

كْٜ ثألكٌجس ، ٝثًضشجف ثُؼالهجس د٤ٖ ثألكٌجس ، ٝصقذ٣ذ ثُششٝؽ ٝثُقجالس ثُض٢ صقون ك٤ٜج ثألكٌجس ٝثُؼالهجس 

 قذ٣ذ ٓظجٛش ثُضل٤ٌش ثُش٣جػ٢ ػ٠ِ ثُ٘قٞ ثُضج٢ُ : ك٤ٔج د٤ٜ٘ج ، ٝفَ ثُٔغجةَ ثُٔشصذطز دٜزٙ ثألكٌجس . ًٔج هجّ دض

 * ثُقغجح ثُز٢٘ٛ .                    * ثُضوذ٣ش

* دسثعز د٤٘ز ثُش٣جػ٤جس ، ٣ٝوظذ دزُي كْٜ د٤٘ز ثُٔٞػٞع ٝأكٌجسٙ ثألعجع٤ز ، ٝإدسثى ثُؼالهجس 

 ٝثُضشثدطجس د٤ٖ ثُٔٞػٞػجس ثُش٣جػ٤ز ثُٔخضِلز .

 ُذشٛجٕ ثُش٣جػ٢ .* ث            * فَ ثُٔغؤُز .

 * ثُضؼ٤َِ ثُش٣جػ٢ ، ٣ٝشضَٔ رُي : ثُضؼ٤َِ ثالعضوشثة٢ ، ٝثُضؼ٤َِ ثالعض٘ضجؽ٢ .        * ثُضؼذ٤ش دجُشٓٞص .

٣ٝالفع ٓٔج عذن ، أٗٚ دجُشؿْ ٖٓ صؼذد ٝؽٜجس ٗظش ثُذجفغ٤ٖ فٍٞ أٗٔجؽ ثُضل٤ٌش ثُش٣جػ٢ ٜٝٓجسثصٚ ، إال إٔ 

ٝثُٜٔجسثس ، ثُض٢ ٣ٞؽضٛج ثُذجفظ ك٢ ث٥ص٢ : ثُضل٤ٌش ثالعضوشثة٢  ٛ٘جى شذٚ إؽٔجع ػ٠ِ ػذد ٖٓ صِي ثألٗٔجؽ

، ثُضؼ٤ْٔ ، ثُذقظ ػٖ ثُ٘ٔؾ ، ثُضل٤ٌش ثالعض٘ضجؽ٢ ، ثُذشٛجٕ ثُش٣جػ٢ ، ثُضل٤ٌش ثُٔ٘طو٢ ، ثعضخذثّ ثُٔضـ٤شثس 

 ، ثُضؼذ٤ش دجُشٓٞص ، ثُ٘ٔزؽز ، ثُضؼ٤َِ ، ثُضذش٣ش ، فَ ثُٔغؤُز ثُش٣جػ٤ز ، ٝثُضل٤ٌش ثُؼاله٢ .

 اذثٌاُ اخهي الوِاساخ الرٖ ّسد ركشُا فٖ ُزٍ الذساسح ّالرٖ سْف ذسرخذم فِ٘ا ّالرٖ ذحراج إلٔ ذعشٗف

 الثاحث : 

إ٠ُ صؼ٤ْٔ أٝ ٓلّٜٞ  ػ٤ِٔز ٗشطز ٣وّٞ دٜج ثُٔضؼِْ دجعضخذثّ ٜٓجسثس ػ٤ِٔز أٝ ػو٤ِز ُِضٞطَ :* ثالعضوظجء 

 . أٝ فَ ٓشٌِز

، ف٤ظ ٣ضْ  ثُؾضة٤جس إ٠ُ ثٌَُ وجٍ دٜج ٖٓ ثُخجص إ٠ُ ثُؼجّ أٝ ٖٓػ٤ِٔز صل٤ٌش٣ز ٣ضْ ثالٗض :* ثالعضوشثء 

 .ثُضٞطَ إ٠ُ هجػذر ػجٓز ٖٓ ٓالفظز فوجةن ٓلشدر

ٓذجدا ٝهٞث٤ٖٗ ٝهٞثػذ  ػ٤ِٔز صل٤ٌش٣ز صٌٖٔ ثُٔضؼِْ ٖٓ ثُٞطٍٞ إ٠ُ ثُقوجةن دجالػضٔجد ػ٠ِ :* ثالعض٘ضجػ 

 ث٤ٌُِجس إ٠ُ ثُؾضة٤جس، أٝ ٖٓ ثُٔوذٓجس إ٠ُ  ٖطق٤قز ، ك٤٘ضوَ ك٤ٜج ثُٔضؼِْ ٖٓ ثُؼجّ إ٠ُ ثُخجص، أٝ ٓ

 ثُ٘ضجةؼ .

ثُٔخضِلز ك٢ ثُٔٞثهق أٝ ثُٔشٌِز ثُض٢ صٞثؽٚ  * ثُٔ٘ق٢ ثُؼاله٢  : ٛٞ ٣وّٞ ػ٠ِ إدسثى ثُؼالهجس د٤ٖ ثُؼٞثَٓ

 ٖٓ ثُؼ٘جطش إرث أدسى ثُض٤ِٔز ثُؼالهز د٤ٜ٘ج إدسثًج ع٤ِٔج  أدٟ رُي ثُلشد ٝثُٔغؤُز ثُش٣جػ٤ز صقض١ٞ ػ٠ِ ػذد

 .  ثُغ٤ِْ  إ٠ُ ثُقَ

* فَ ثُٔغؤُز : ٓؾٔٞػز ثُخطٞثس ٝثإلؽشثءثس ثُضؼ٤ٔ٤ِز ٝثُضؼ٤ِٔز ثُض٢ ٣وّٞ دٜج ًَ ٖٓ ثُٔؼِْ ٝثُٔضؼِْ 

دشٌَ ٓضضجدغ ُضذس٣ظ ٝفَ ثُٔغجةَ دـ٤ز صقو٤ن ٗضجؽجس صؼِْ ٓؼ٤٘ز. ٛ٘ج عٞف ٣وضشؿ ثُٔؼِْ إعضشثص٤ؾ٤جس ُِقَ 

 ٣ضؼجَٓ دٜج ثُضال٤ٓز ػ٘ذ فَ ثُٔغؤُز .

 س٘طشج الذهاغ٘ح ّخاًثا الذهاغال

 هوا ٗركْى الذهاغ رّ الداًث٘ي ؟ 

إٕ ثُذٓجؽ ٣ضٌٕٞ ٖٓ ٗظل٢ ًشر ُٔؼجُؾز ثُٔؼِٞٓجس دطش٣وض٤ٖ ٓخضِلض٤ٖ صٔجٓج  ، كجُ٘ظق ثأل٣ٖٔ ٖٓ ثُذٓجؽ 

٣ضخظض ك٢ إػجدر صش٤ًخ ثألؽضثء ُض٣ٌٖٞ ًَ ٓضٌجَٓ ، ًٔج أٗٚ ٣ضؼشف ثُؼالهجس د٤ٖ ثألؽضثء ثُٔ٘لظِز ، 

ال ٣٘ضوَ دظٞسر خط٤ز دَ ٣ؼَٔ دشٌَ ٢ًِ ٓضٞثكن ٝٓضٞثص ، د٤٘ٔج ٣ذذ١ ثُ٘ظق ثأل٣ٖٔ ٌُِشر ثُذٓجؿ٤ز ٝٛٞ 

كجػ٤ِز ك٢ ػ٤ِٔجس ثُٔؼجؽِز ثُذظش٣ز ٝثٌُٔج٤ٗز ٝصؼذ هذسصٚ ك٢ ٓؾجٍ ثُِـز ٓقذٝدر ُِـج٣ز . ك٘قٖ ال ٗلٌش 

 (2ٔٔ:  ٖٕٓٓػذ٤ذ ٝػلجٗز ، د٘ظق ٝثفذ دٕٝ ث٥خش ، كٌالٛٔج ٣شضشى ك٢ ثُؼ٤ِٔجس ثُؼو٤ِز ثُؼ٤ِج . )
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 الرفك٘ش ّعاللرَ تالذهاغ رٕ الداًث٘ي :

إٕ ثُضل٤ٌش ٣قذط ك٢ ثُ٘ظق ثأل٣ٖٔ ٖٓ ثُذٓجؽ دٕٝ ٝػ٢ ُلظ٢ ، ُٝزُي ك٘قٖ أهَ شؼٞسث  دٚ ، ٝك٢ ثُضخ٤َ 

ٞس ، ٗغضوذَ ثُظٞس ٖٓ ثُذٓجؽ ، كجُؼ٤ِٔز صشذٚ ٗٞػج  ٓج ٓشجٛذر ك٤ِْ ع٤٘ٔجة٢ ٝال صقٌْ ُِٔشجٛذ ؽذؼج  ك٢ ثُظ

د٤٘ٔج ٣غضط٤غ ثُٔضؼِْ إٔ ٣ؾذ ظشٝكج  ٓؼ٤٘ز صٌٔ٘ٚ ٖٓ ثعضذػجء ثُظٞس ثُخ٤ج٤ُز ٖٓ ثُ٘ظق ثأل٣غش ُِذٓجؽ 

 ( ٕ٘:  8ٕٓٓٝثُؾ٤ش ، دجُٞطٍٞ إ٠ُ ثُٞػ٢ دغُٜٞز )ػلجٗز 

( إ٠ُ إٔ ًَ ؽجٗخ ٖٓ ثُذٓجؽ ثُذشش١ ٣وّٞ دجُؼذ٣ذ ٖٓ أٗٔجؽ ثُضل٤ٌش ك٢ ٕٔٔ:  ٣ٕٖٝٓٓش٤ش )ػذ٤ذ ٝػلجٗز ، 

 ٗذ٤ٖ ٝصضٔغَ ك٢ ثُؾذٍٝ ثُضج٢ُ : ثُؾج

 أٗٔجؽ ثُضل٤ٌش ك٢ ثُؾجٗذ٤ٖ ٖٓ ثُذٓجؽ:  (ٔؽذٍٝ سهْ )

 ثُؾجٗخ ثأل٣غش ٖٓ ثُذٓجؽ ثُؾجٗخ ثأل٣ٖٔ ٖٓ ثُذٓجؽ

 صخ٢ِ٤ ٓٞع٤و٢ س٣جػ٢ صخط٤ط٢

 د٘جة٢ صخجؽذ٢ صق٢ِ٤ِ صو٢٘

 سٝف٢ ك٢٘ صق٢ٌٔ إدثس١

 ٓلج٢ٔ٤ٛ ػجؽل٢ ٓ٘ظ٢ٓٞ فَ ٓشٌالس

 ٢ًِ خ٢ِدث ثعضذال٢ُ صقلظ٢

ٝػ٠ِ ثُشؿْ ٖٓ ثخضظجص ًَ ٖٓ ؽجٗذ٢ ثُذٓجؽ دؤٗٔجؽ صل٤ٌش ٓؼ٤٘ز ، كئٕ رُي ال ٣ِـ٢ ػَٔ ثُذٓجؽ دشٌَ 

ٓضٌجَٓ ٝٓٞفذ ، ٝإٔ ثُؼ٤ِٔجس ثُؼو٤ِز ثُض٢ ٗغضوذَ دٜج ثُٔؼجسف ٝثُخذشثس ٝٗؼ٤ذ إٗضجؽٜج أٝ ٗ٘ضؾٜج صغضذػ٢ 

طٞسٕٝ أٗٔجؽج  ٓؼ٤٘ز ُِضل٤ٌش ك٢ أفذ ثُؾجٗذ٤ٖ دٕٝ ٗشجؽ ثُؾجٗذ٤ٖ ٓؼج  ، إال إٔ أؿِخ ثُ٘جط ألعذجح ٓخضِلز ٣

 ( .ٕٙ:  ٤ٕٕٓٓجس صخضض دٜزث ثُؾجٗخ أٝ رثى . )ػلجٗز ، ث٥خش ٖٓ خالٍ ثُو٤جّ دؤٗشطز ٝػِٔ

 (  : الداًة األٗوي ّالداًة األٗسشّظائف خاًثٖ الذهاغ )

ٗوال  ػٖ )٤ِ٣ٝجٓض ، ( ٙٔٔ:  ٕٗٓٓػلجٗز ٝثُخضٗذثس ، ثُؾذٍٝ ثُضج٢ُ ٣قذد أْٛ ٝظجةق ؽجٗذ٢ ثُذٓجؽ : )

ٔ982 ) : 

 (ٝظجةق ؽجٗذ٢ ثُذٓجؽ )ثُؾجٗخ ثأل٣ٖٔ ٝثُؾجٗخ ثأل٣غش:  (ٕؽذٍٝ سهْ )

 ٓؼجُؾجس ثُؾجٗخ ثأل٣ٖٔ ٓؼجُؾجس ثُؾجٗخ ثأل٣غش ثُشهْ

 ٣ٜضْ دجٌَُ ٝثألشٌجٍ ثُؾشضجُض٤ز ٣ٜضْ دجألؽضثء ثٌُٔٞٗز  ٔ

 ٜج ك٢ ٣ًَذٓؼ د٤ٖ ثألؽضثء ٣ٝ٘ظٔ ٣ٌشق ػٖ ثُٔظجٛش ثُؾضة٤ز  ٕ

 ( ػالةو٤ز ، د٘جة٤ز )ٖٓ ثُؾضء إ٠ُ ثٌَُ (صق٤ِ٤ِز )ٖٓ ثٌَُ إ٠ُ ثُؾضء ٖ

 ٓؼجُؾز آ٤ٗز ٝٓضٞثصٗز ٌٓج٤ٗز ٓؼجُؾز ٓضضج٤ُز ٝٓضغِغِز ٗ

 دظش٣ز ، ٌٓج٤ٗز ، ٓٞع٤و٤ز ُلظ٤ز ، صش٤ٓض ، كي سٓٞص ثٌُالّ ، ثُش٣جػ٤جس ، ٝثُِقٖ ٘

ثأل٣ٖٔ ٣ضقٌْ ك٢ ثُٞظجةق ثُقش٤ًز ، ٝثُٞظجةق ثُؼو٤ِز ( إٔ ثُؾجٗخ 9ٔ:  8ٕٓٓ ،ػلجٗز ٝثُؾ٤ش )٣ٝشٟ 

ؿ٤ش ثألًجد٤ٔ٣ز ٓغَ ثُقذط ، ثإلدسثى ، ثُؾغْ ، ثألدثء ثُِلظ٢ ، ثألػٔجٍ ث٤ُذ٣ٝز ، ثإلدذثع ثُل٢٘ ، ثُضؼجَٓ ٓغ 

ظجةق ثألُٞثٕ ٝثُضخ٤َ . أٓج ثُؾجٗخ ثأل٣غش ك٤ضقٌْ ك٢ ثُٞظجةق ثُؼو٤ِز ثُٔ٘طو٤ز ٝثُقغجد٤ز ، دجإلػجكز إ٠ُ ثُٞ

 ثُضق٤ِ٤ِز ٝثُٞظ٤ل٤ز ٝثُٔالفظجس ثُذ٘جة٤ز ٝدخجطز رثس ثُؼالهز دجُِـز ٝثُٔ٘طن .

 

  :  هفِْم الس٘طشج الذهاغ٘ح 

دلٌشصٚ ػٖ ثُؾجٗخ ثُوجةذ ك٢  John Jackson ٣شؽغ ٓلّٜٞ ثُغ٤طشر ثُذٓجؿ٤ز إ٠ُ ثُؼجُْ ؽٕٞ ؽجًغٕٞ

َ ثُز١ ثشضوش ٓ٘ٚ ٓلّٜٞ ثُغ٤طشر ثُٔلّٜٞ ثألط ٝ ٣ؼضذش ٛزث (The Leading Hemisphere) ثُذٓجؽ

َّٕ ٗظل٢ ثُذٓجؽ ال ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٞٗج ٓؾشد صٌشثس ُذؼؼٜٔج  ثُذٓجؿ٤ز . إر ٣ؼذش ؽجًغٕٞ ػٖ رُي دوُٞٚ : إ

 ثُضِق ثُز١ ٣قذط ألفذ ٗظل٢ ثُذٓجؽ ٣لوذ ثُوذسر ػ٠ِ ثٌُالّ ٢ٛٝ ثُٞظ٤لز ثألسه٠ ك٢ ثُذؼغ . ف٤ظ د٤ٖ إٔ

ٝدجُضج٢ُ ٣ٌٕٞ ٛزث  ، ذ ٗظل٢ ثُذٓجؽ ٛٞ ثُز١ ٣ض٠ُٞ أسه٠ ٛزٙ ثُٞظجةقثإلٗغجٕ ، كال دذ إرٕ ٖٓ إٔ ٣ٌٕٞ أف

 ػجُْ ثألػظجح ، إر أشجس إ٠ُ Hugoliepman ثُ٘ظق ٛٞ ثُ٘ظق ثُوجةذ . ٝٛزث أ٣ؼج  ٓج أًذٙ ٤ٛٞؿ٤ُٞذٔجٕ

د٤ٖ إٔ ثُ٘ظق ثأل٣غش ٖٓ ثُذٓجؽ ٛٞ ثُز١ ٣غ٤طش ػ٠ِ  ُذٟ ٓؼظْ ثألكشثد ، ف٤ظ ع٤طشر ثُ٘ظق ثأل٣غش

ص٤ٔض  ٝثُٔ٘طن ، ٝدجُضج٢ُ ظٜش ٓلّٜٞ ثُغ٤طشر ثُذٓجؿ٤ز ٝ ثُز١ أطذـ ٣ش٤ش إ٠ُ ، ثإلسثد٣ز ، ٝثُِـز ثُقشًجس

أفذ ٗظل٢ ثُذٓجؽ  ثُ٘ظل٤ٖ ثٌُش٤٣ٖٝ ُِذٓجؽ دجُضقٌْ ك٢ صظشكجس ثُلشد ، أٝ ٤َٓ ثُلشد إ٠ُ ثالػضٔجد ػ٠ِ أفذ
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عشػجٕ ٓج ظٜش إٔ ثُ٘ظق ثأل٣ٖٔ  أًغش ٖٓ ثُ٘ظق ثألخش . ٝدؼذ إٔ أطذـ ٓلّٜٞ ثُغ٤طشر ثُذٓجؿ٤ز شجةؼج  

ثألػظجح ؽٞص٣ق دٞؿٕٞ ، ف٤ظ ٣شٟ إٔ ثالصؾجٙ  جُْـػ ٖٓ ثُذٓجؽ ٛٞ ثُ٘ظق ثَُٜٔٔ ، ٝهذ أًذ ٛزٙ ثُ٘ض٤ؾز

ثُؾجٗخ ثأل٣غش ٖٓ ثُذٓجؽ ، ٝٛزث ٣ؤد١ إ٠ُ إٓجصز ٗٔٞ ٝظجةق ثُؾجٗخ  ثُقج٢ُ ك٢ ثُضؼ٤ِْ ٣شًض ػ٠ِ ٝظجةق

 ثأل٣ٖٔ ُِذٓجؽ .

ٓجؽ ٣ضؤُق ٖٓ ٗظل٢ ًشص٤ٖ ِٓضظو٤ٖ ٖٓ ثُ٘جف٤ز ثُذثخ٤ِز ٣ٌٕٝٞ أفذٛٔج ٛٞ ثُٔغ٤طش كٖٔ ثُٔؼشٝف إٔ ثُذ

ثُز١ ٣غ٤طش ػ٠ِ ثُ٘ظق ث٥خش ٝػ٠ِ ؽ٤ٔغ  ٝػجدر ٓج ٣ٌٕٞ ٗظق ثٌُشر ثُٔخ٤ز ثأل٣غش ٛٞ.  ػ٠ِ ث٥خش

 . أًغش ثإلشجسثس ثُظجدسر ٖٓ ثُذٓجؽ إ٠ُ ثُؾغْ ٝرُي ك٢ ثألشخجص ثُز٣ٖ ٣غضؼِٕٔٞ ث٤ُذ ث٠٘ٔ٤ُ

 

 رعلن المائن علٔ الذهاغ رٕ الداًث٘ي ّعاللرَ تالوٌِاج الوذسسٖ :ال

ثُضؼِْ ٛٞ ٓؾٔٞػز ثإلؽشثءثس ٝثألٗشطز ثُض٢ ٣وّٞ دٜج ثُٔضؼِْ ٖٓ أؽَ ثًضغجح ٓؼشكز                               

                   ٓؼ٤٘ز ك٢ ٓؾجٍ ٓقذد ، إر ٣ٌضغخ ثُٔضؼِْ صِي ثإلؽشثءثس ٝثُٜٔجسثس ٖٓ خالٍ صؼِٔٚ           

ك٢ ثُذ٤تز ثُظل٤ز أٝ ٖٓ خذشثصٚ ثُزثص٤ز أٝ ٖٓ ٜٓجسثس ٝخذشثس ث٥خش٣ٖ خجسػ                              

 (ٖٔ:  8ٕٓٓػلجٗز ٝثُؾ٤ش ، ثُٔذسعز . )

 

ٌْ ك٢ ثُٔؾجالس ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُٔخضِلز ، ٝرُي ٗظشث  ُضشً ٤ضٙ ػ٠ِ كجُضؼِْ ثُوجةْ ػ٠ِ ثُذٓجؽ ر١ ثُؾجٗذ٤ٖ ُٚ دٌٝس ٜٓ

ثُؾٞثٗخ ثُؼو٤ِز ٝثُذٓجؿ٤ز ُِٔضؼِْ ٤ًٝل٤ز ثُضؼجَٓ ٓغ ثُٔضؼِْ ك٢ ػٞء  خظجةظٚ ثُذٓجؿ٤ز ٝثُضل٤ٌش٣ز ُٜٝزث 

)ػذ٤ذ ٝػلجٗز ،  كئٕ ثُٔ٘جٛؼ ثُذسثع٤ز ثُٔؼذر ك٢ ػٞء ٛزث ثُ٘ٞع ٖٓ ثُضؼِْ ٣٘ذـ٢ إٔ صشثػ٢ ثألٓٞس ثُضج٤ُز :

ٕٖٓٓ  :ٕٖٔ- ٕٔ2) 

 أّالً : هحرْٓ الوٌِاج : 

ثخض٤جس ٓقضٟٞ ثُٜٔ٘جػ ك٢ ػٞء خظجةض ثُذ٤تز ثُٔق٤طز دجُٔضؼِْ دق٤ظ ٣ؾذ ثُٔضؼِْ ُِخذشثس ثُٔضؼِٔز . ٔ

ٓؼ٠٘ ، عْ ٣غضط٤غ دٓؼ ٛزٙ ثُخذشثس ك٢ د٤٘ضٚ ثُؼو٤ِز ، ٝرُي ٖٓ خالٍ ػشع ٓشٌالس ثؽضٔجػ٤ز ٝعوجك٤ز 

 ٝد٤ت٤ز ٣ٌٖٔ فِٜج ٝثُضؼجَٓ ٓؼٜج ؽٔجػ٤ج  أٝ كشد٣ج  .

جػ ك٢ ػٞء هذسثس ثُٔضؼ٤ِٖٔ ثُضل٤ٌش٣ز ، ٝرُي ٖٓ أؽَ ثالعضلجدر ٖٓ ثُوذسر . ص٘ظ٤ْ ٓقضٟٞ ثُٜٕٔ٘

ثُذ٣٘ج٤ٌ٤ٓز ُِذٓجؽ ك٢ د٘جء ثُخذشثس دغُٜٞز إرث ُْ ٣ٌٖ ٛ٘جى خذشثس أعجع٤ز ٓ٘ظٔز ٓغذوج  صضظَ دجُخذشثس 

 ثُوجدٓز .

ظ ص٘شؾ . صؼ٤ٖٔ ثُٔقضٟٞ ٓٞػٞػجس صشثػ٢ ثُلشٝم ثُلشد٣ز ك٢ ثُوذسثس ثُزًجة٤ز ثُخجطز ، دق٤ٖ

 ثُٞطالس ثُؼظذ٤ز ُِذٓجؽ ك٢ إ٣ؾجد ثألٗٔجؽ ثُضش٤ًذ٤ز ثُالصٓز إلفذثط ثُٔؼ٠٘ ثُٔطِٞح .

 ثاً٘اً : إسرشاذ٘د٘اخ الرذسٗس :

( إ٠ُ إٔ ثُٜٔ٘جػ ثُوجةْ ػ٠ِ ثُذٓجؽ ر١ ثُؾجٗذ٤ٖ ٣ٌٖٔ صذس٣غٚ  , 998Mc Carthyُٔوذ أشجس ٓجى ًجسع٢ )

ثُ٘ظل٤ٖ ثٌُش٤٣ٖٝ ُِذٓجؽ ، ف٤ظ إٕ ثُؾجٗخ ثأل٣ٖٔ ُٚ دجعضخذثّ إعضشثص٤ؾ٤جس ٓخضِلز ؽذوج  ُخظجةض 

 إعضشثص٤ؾ٤جس ٓـج٣شر ػٖ إعضشثص٤ؾ٤جس ثُؾجٗخ ثأل٣غش .

 ثالثاً : أدّاس الوعلن : 

. إٔ ٣ٌضشق ثُٔؼِْ أٗٔجؽ ثُضؼِْ ٝأعج٤ُذٚ ثُخجطز دٌَ ٓضؼِْ ٝثُضؼشف ػ٠ِ ٓج ٣ضٔضغ دٚ ثُٔضؼِْ ٖٓ هذسثس ٔ

 دٓجؿ٤ز ٓؼ٤٘ز .

ثُظل٢ ثُٔالةْ دٔج ٣ضلن ٓغ ثُؼَٔ ثُضؼج٢ٗٝ ، ف٤ظ إٔ ثُخذشثس ثٌُٔضغذز دجُؼَٔ ثُضؼج٢ٗٝ  . إٔ ٤ٜ٣ب ثُٔ٘جكٕ

 صغٔـ دضٞك٤ش أعج٤ُخ ُِضلجػَ ثالؽضٔجػ٢ ٝثفضشثّ ث٥خش٣ٖ .

. إصجفز ثُلشطز ُِٔضؼ٤ِٖٔ ُضق٤َِ ٝصش٤ًخ ثألش٤جء دق٤ظ ٣ٌضغخ ثُٔضؼِْ ٜٓجسثس فش٤ًز ٝصٞثكوج  ؽغ٤ٔج  ، ٖ

 ٝثُٔ٘جهشز ٝثُؼَٔ ثُلشد١ ٝثُؾٔجػ٢ . ٝرُي ػٖ ؽش٣ن ثُقٞثس

. إٔ ٣ٌٕٞ ثُٔؼِْ هجدسث  ػ٠ِ ثًضشجف إٌٓجٗجس ثُٔضؼ٤ِٖٔ ثُذظش٣ز ٝصٞع٤ؼٜج ، كؼ٘ذٓج ٣ؼشع ثُٔؼِْ ُطالدٚ ٗ

ٓؼِٞٓجس ُلظ٤ز ٝدظش٣ز ٓؼج  ، كئٕ رُي ٣ٞكش كشطز أكؼَ ُ٘ؾجؿ ثُٔضؼ٤ِٖٔ ثُز٣ٖ ٣ؼضٔذٕٝ ػ٠ِ ثُٔؼجُؾجس 

ألشٌجٍ ٝثُشعٞٓجس ٝثُظٞس ثُٔ٘جعذز صغجػذ ثُٔضؼ٤ِٖٔ ػ٠ِ ثُضٔغ٤َ ثُؼو٢ِ ثُذظش٣ز ك٢ صؼِْٜٔ ، كؼشع ث

 ٝص٣ٌٖٞ طٞس ر٤٘ٛز ُِٔقغٞعجس .

. إٔ ٣ؼط٢ ثُٔؼِْ كشطز ٤ُِوظز ثُؼو٤ِز ٝثُؼظق ثُز٢٘ٛ دق٤ظ ٣غضط٤غ ثُٔضؼِٕٔٞ ثالعضؼجٗز دؤدٓـضْٜ عٞثء ٘

 ؽ٤ز ٝإعجسر ثُضؼِْ ثُٔشؿٞح .أًجٗش ث٠٘ٔ٤ُ أٝ ث٤ُغشٟ أٝ ثالع٤ٖ٘ ٓؼج  ك٢ ثًضشجف ثُذ٤تز ثُخجس



ٙ9٘ 

 2ٕٔٓثُؼذد ثُغجٖٓ ػشش ُغ٘ز                                                 ٓؾِز ثُذقظ ثُؼ٠ِٔ ك٠ ثُضشد٤ز            

 

 

 ساتعاً : أدّاس الورعلن : 

. إٔ ٣ٌٕٞ ثُٔضؼِْ هجدسث  ػ٠ِ ثُٔشجسًز ٓغ ث٥خش٣ٖ ك٢ ط٘جػز ثُوشثسثس ثُض٢ صخظْٜ ٝصٞؽ٤ٚ هذسثصْٜ ٔ

 ثُزًجة٤ز دؤٗلغْٜ دجُضش٤ًض ػ٠ِ ثُٔٞػٞػجس ثُض٢ صظوِٜج ٝص٤ٜٔ٘ج .

ٔشٌالس دؤٗٞثػٜج ثُٔخضِلز ٝثُض٢ ص٢ٔ٘ هذسثس ثُٔضؼِْ . إٔ ٣ضٌٖٔ ثُٔضؼِْ ٖٓ ثُضؼجَٓ ٓغ أعج٤ُخ فَ ثُٕ

ثُزًجة٤ز ك٢ ؽجٗذ٢ ثُذٓجؽ عٞثء أًجٕ رُي ٖٓ خالٍ ثُٔقغٞعجس ثُٔذسًز أٝ ٖٓ خالٍ ثُضؼجَٓ ٓغ ثألسهجّ 

 ٓٝثُشٓٞص ٝثُٔظطِقجس ثُش٣جػ٤ز ٝثُؼ٤ِٔز ٝؿ٤شٛج .

٤ظ ٣غضط٤غ ًَ ْٜٓ٘ إٔ ٣طٞس ٖٓ . ٓشجسًز ثُٔضؼ٤ِٖٔ ك٢ ثُضلجػَ ٓغ ثُٔؤعغجس ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُخجسؽ٤ز دقٖ

 دٓجؿٚ ثُز١ ٣ؼضٔذ دظٞسر ٓذجششر ػ٠ِ ثُٞثهغ ٝثُضؼجَٓ ثالؽضٔجػ٢ ٝػالهجصٚ ثُٔخضِلز.

 خاهساً : ذمٌ٘اخ الرعل٘ن : 

صغجػذ ثُضو٤٘جس ثُقذ٣غز ثُٔضؼ٤ِٖٔ ػ٠ِ ثُضلجػَ ثإل٣ؾجد٢ ٓغ ثُٔٞػٞػجس ثُذسثع٤ز ثُض٢ ٣ٌٖٔ دشٓؾضٜج ػ٠ِ 

 ٤ذثس صؼشع خالٍ ػ٤ِٔز ثُضؼِْ ثُظل٤ز .٤ٛتز أكالّ ٝد٣غٌجس ٝأعِ

 

 ك٢ ػٞء ٓٔج عذن ٣ضؼـ ٓج ٢ِ٣ :

ٍَ  ، ُِذٓجؽ ثأل٣غش ٝثُ٘ظق ثأل٣ٖٔ ُِذٓجؽ ثُ٘ظق ٛٔج ًش٤٣ٖٝ ٗظل٤ٖ ٖٓ ٣ضٌٕٞ  . ثُذٓجؽٔ  ٜٓ٘ٔج ٌُٝ

 . دٚ ثُخجطز ٝظجةلٚ

 ٝؽذٝث ف٤ظ ، ٓجؽثُذ أعشثس دؼغ ػ٠ِ ثُضؼشف ثعضطجع ثُؼِٔجء ، ٝثُضٌُ٘ٞٞؽ٢ ثُؼ٢ِٔ ثُضوذّ خالٍ . ٖٕٓ

 ك٢ خَِ إ٠ُ دذٝسٙ ٣ؤد١ ٓ٘طوز أ١ ك٢ ٣قذط خَِ ٝأ١ ، دٜج ٝظ٤لضٜج ثُخجطز ُٜج ثُذٓجؽ ك٢ ٓ٘طوز ًَ إٔ

 . ثُٔؼِٞٓجس  ك٢ ٓؼجُؾز ثُٔ٘طوز ٛزٙ ٝظ٤لز

 ٗلٌش ال ، كئٗ٘ج ٝٓشٝٗضٚ هذسصٚ ثُؼوَ ٣ٔ٘ـ ٓج ٝٛزث ، ُِذٓجؽ ثٌُش٤٣ٖٝ ثُ٘ظل٤٤ٖ ٝظجةق د٤ٖ صٌجَٓ . ٛ٘جىٖ

 ٗظل٢ ٖٓ ٗظق ًَ ، ٌُٖٝ ثُضل٤ٌش ك٢ ثُؼ٤ِج ثُؼو٤ِز ثُؼ٤ِٔجس ك٢ ٣شضشى كٌالٛٔج ، ث٥خش دٕٝ ٝثفذ د٘ظق

 . ث٥خش ثُ٘ظق ػٖ ٣خضِق دشٌَ ثُٔؼِٞٓجس دٔؼجُؾز ٣وّٞ ثُذٓجؽ

 ٣ؾخ ، ُزُي دٜج ٣وّٞ ثُض٢ ثُٞظجةق ك٢ ٣ؤعش ثُز١ ٛٞ ثُذٓجؽ ٗظل٢ ك٢ ثُٔؼجُؾز أعِٞح ك٢ . ثالخضالفٗ

 ثألًغش ٛٞ ثأل٣غش دٚ ثُ٘ظق ٣وّٞ ثُز١ ثُٔؼجُؾز أعِٞح ٝإٗٔج ، ثأل٣غش ثُ٘ظق ك٢ ٓٞؽٞدر ِـزثُ ثػضذجس ػذّ

 . ثُِـز ٓغَ ص٤٘ٓج   ٓ٘ظٔز ٝظ٤لز ٓغ ثُضؼجَٓ ك٢ ُالعضخذثّ كجػ٤ِز  

 كشٝع ثُذسثعز : صٜذف ثُذسثعز ثُقج٤ُز إ٠ُ ثخضذجس طقز ثُلشٝع ثُضج٤ُز :

( د٤ٖ ٓضٞعط٢ دسؽجس ثُٔؾٔٞػض٤ٖ ٘ٓ.ٓ≥  αغضٟٞ ). ال صٞؽذ كشٝم رثس دالُز إفظجة٤ز ػ٘ذ ٓٔ

ثُضؾش٣ذ٤ز ٝثُؼجدطز ك٢ ثُضطذ٤ن ثُذؼذ١ الخضذجس ص٤ٔ٘ز دؼغ ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُش٣جػ٢ ُذٟ ؽالح ثُؾجٗخ 

 ثأل٣ٖٔ ثُٔغ٤طش ُِذٓجؽ .

( د٤ٖ ٓضٞعط٢ دسؽجس ثُٔؾٔٞػض٤ٖ ٘ٓ.ٓ≥  α. ال صٞؽذ كشٝم رثس دالُز إفظجة٤ز ػ٘ذ ٓغضٟٞ )ٕ

ثُؼجدطز ك٢ ثُضطذ٤ن ثُذؼذ١ الخضذجس ص٤ٔ٘ز دؼغ ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُش٣جػ٢ ُذٟ ؽالح ثُؾجٗخ ثُضؾش٣ذ٤ز ٝ

 ثأل٣غش ثُٔغ٤طش ُِذٓجؽ .

(  د٤ٖ ٓضٞعط٢ دسؽجس ثُٔؾٔٞػض٤ٖ ٘ٓ.ٓ≥  α. ال صٞؽذ كشٝم رثس دالُز إفظجة٤ز ػ٘ذ ٓغضٟٞ )ٖ

ل٤ٌش ثُش٣جػ٢ ُذٟ ؽالح ثُؾجٗذ٤ٖ ثُضؾش٣ذ٤ز ٝثُؼجدطز ك٢ ثُضطذ٤ن ثُذؼذ١ الخضذجس ص٤ٔ٘ز دؼغ ٜٓجسثس ثُض

 ثُٔغ٤طش٣ٖ ٓؼج  ) ثأل٣ٖٔ ٝثأل٣غش ُِذٓجؽ ( .

( ك٢ ٓغضٟٞ دؼغ ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ٘ٓ.ٓ≥   α. ال صٞؽذ كشٝم رثس دالُز إفظجة٤ز ػ٘ذ ٓغضٟٞ )ٗ

ثُش٣جػ٢ ُذٟ ؽالح ثُٔؾٔٞػز ثُضؾش٣ذ٤ز صؼضٟ إ٠ُ ثُؾجٗخ ثُٔغ٤طش ٖٓ ثُذٓجؽ  )أ٣ٖٔ ، أ٣غش ، ثُؾجٗذ٤ٖ 

 ( .ٓؼج  

 

 دساساخ ساتمح 

 ( : 2022( دساسح الشارلٖ )2)

ٛذكش ثُذسثعز إ٠ُ ثٌُشق ػٖ ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُش٣جػ٢ ثُض٢ ٣ؾخ إٔ ٣ٌضغذٜج ثُض٤ِٔز دجُٔشفِز ثالدضذثة٤ز ، 

ثٌُضجد٢( ثُٔ٘جعذز ُضال٤ٓز ثُٔشفِز ثالدضذثة٤ز ، ٝٝػغ  –ًٝزُي ٜٓجسثس ثُضٞثطَ ثُش٣جػ٢ )ثُشل٢ٜ 

هجةٔز ػ٠ِ دؼغ ؽشم ثُضؼِْ ثُ٘شؾ ُض٤ٔ٘ز ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُش٣جػ٢ ٜٝٓجسثس ثُضٞثطَ إعضشثص٤ؾ٤ز ٓوضشفز 

 ثُش٣جػ٢ ٝه٤جط كجػ٤ِضٜج .
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صٔغِش فذٝد ثُذسثعز ك٢ ٓؾٔٞػز ٖٓ صال٤ٓز ثُظق ثُخجٓظ ٝصْ صطذ٤ن ٝفذر ثٌُغٞس ٖٓ ٓوشس س٣جػ٤جس 

ثألدٝثس ٖٓ ثعضشثص٤ؾ٤جس ثُضؼِْ ثُظق ، ٝصْ ثعضخذثّ إعضشثص٤ؾ٤ز ثُضؼِْ ثُضؼج٢ٗٝ ٝثُؼظق ثُز٢٘ٛ ُٝؼخ 

 ثُ٘شؾ . ٝصْ ثعضخذثّ ثخضذجس ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُش٣جػ٢ ًٝزُي ٜٓجسثس ثُضٞثطَ ثُش٣جػ٢ .

ٖٝٓ أْٛ ٓج صٞطِش إ٤ُٚ ثُذسثعز ٖٓ ٗضجةؼ : ص٘ظ٤ْ ٓقضٟٞ ثُضؼِْ دٔج ٣ضالءّ ٓغ إعضشثص٤ؾ٤جس ثُضؼِْ ثُ٘شؾ ك٢ 

شٌَ دسٝط صؼج٤ٗٝز صؾٔغ د٤ٖ ثإلعضشثص٤ؾ٤جس ثُغالعز ثُضؼِْ دثخَ ثُلظَ ، ًٝزُي صخط٤ؾ ثُٔ٘جٛؼ ك٢ 

ثُٔغضخذٓز ك٢ ثُذسثعز ، ًٝزُي ثعضخذثّ ثعضشثص٤ؾ٤جس أخشٟ ٖٓ ثعضشثص٤ؾ٤جس ثُضؼِْ ثُٔضٔجصػ ٓغ ثُضقظ٤َ 

ثُذسثع٢ كوذ صؤد١ إ٠ُ ٗضجةؼ أكؼَ . ًٝزُي ثالٛضٔجّ دؤٗشطز ص٤ٔ٘ز ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُش٣جػ٢ أع٘جء ػ٤ِٔجس 

 ش٣جػ٤جس .ثُصؼ٤ِْ ٝصؼِْ 

 ( :2006( دساسح أتْ سٌٌ٘ح )2)

ٛذكش ثُذسثعز إ٠ُ ثٌُشق ػٖ أعش ثعضخذثّ ؽش٣وز ثُؼظق ثُز٢٘ٛ ك٢ ص٤ٔ٘ز ثُضقظ٤َ ٝثُضل٤ٌش ثُ٘جهذ ك٢ ٓجدر 

 ثُؾـشثك٤ز ُذٟ ؽِذز ٤ًِز ثُؼِّٞ ثُضشد٣ٞز ثألٝٗشٝث . 

( ؽجُذج  ٖٔٔذجُؾ ػذدْٛ )ٝصٌٕٞ ٓؾضٔغ ثُذسثعز ٖٓ ؽ٤ٔغ ؽِذز صخظض ٓؼِْ ثُظق ك٢ ثُغ٘ز ثُغجُغز ثُ

ٝؽجُذز ٓٞصػ٤ٖ ػ٠ِ خٔظ شؼخ ، عْ ثخض٤شس شؼذضجٕ ٖٓ ثُشؼخ ثُخٔظ دجُطش٣وز ثُؼشٞثة٤ز ، عْ صخظ٤ض 

٢ ( ؽجُذج  ٝؽجُذز صْ صذس٣غْٜ دطش٣وز ثُؼظق ثُزٕٛ٘٘ش٣ذ٤ز ٝدِؾ ػذد ثُطِذز ك٤ٜج )إفذثٛج ًٔؾٔٞػز صؾ

 ذس٣غْٜ دجُطش٣وز ثُضو٤ِذ٣ز .( ؽجُذج  ٝؽجُذز صْ ص8ٕٝثألخشٟ ػجدطز ٝدِؾ ػذدٛج )

ٝدؼذ رُي صْ ثعضخذثّ ثخضذجس صقظ٢ِ٤ أػذٙ ثُذجفظ ٖٓ ٗٞع ثالخض٤جس ٖٓ ٓضؼذد ثشضَٔ ػ٠ِ أسدؼ٤ٖ كوشر صْ 

ج٤ُلٞس٤ٗج ُِضل٤ٌش ثُضؤًذ ٖٓ طذهٚ ٝعذجصٚ ٝثعضخشثػ ٓؼجٓالس ثُظؼٞدز ٝثُض٤٤ٔض ُٚ . ًٔج صْ ثعضخذثّ ثخضذجس ً

( كوشر ٓٞصػز ػ٠ِ ٜٓجسثصٚ ثُخٔظ ، ٝصْ ثُضؤًذ ٖٗ) هٚ ٝعذجصٚ ٓشضٔال  ػ٠ِضؤًذ ٖٓ طذ( ٝصْ ثُٕٓٓٓثُ٘جهذ )

 ٖٓ صٌجكؤ ثُٔؾٔٞػجس ػٖ ؽش٣ن ثُضطذ٤ن ثُوذ٢ِ ُالخضذجس ثُضقظ٢ِ٤ ٝثخضذجس ًج٤ُلٞس٤ٗج ُِضل٤ٌش ثُ٘جهذ .

٢ٌِ ُٜٔجسر ٝأظٜشس ٗضجةؼ ثالخضذجس ثُضقظ٢ِ٤ ثُذؼذ١ ٝثخضذجس ًج٤ُلٞس٤ٗج ُِضل٤ٌش ثُ٘جهذ ثُذؼذ١ ٝثالخضذجس ثُ

( ُٝظجُـ ٘ٓ.ٓ=  αثُضق٤َِ ٝثالعضوشثء ٝثُضو٤٤ْ ٝؽٞد كشٝم رثس دالُز إفظجة٤ز ػ٠ِ ٓغضٟٞ ثُذالُز  )

 ثُٔؾٔٞػز ثُضؾش٣ذ٤ز ثُض٢ دسعش دطش٣وز ثُؼظق ثُز٢٘ٛ .

 ًٔج د٤٘ش ثُ٘ضجةؼ ػذّ ٝؽٞد كشٝم رثس دالُز إفظجة٤ز ػ٠ِ ٜٓجسص٢ ثالعضذالٍ ٝثالعض٘ضجػ .

 ( :2002)( دساسح العر٘ثٖ 2)

 ثعضٜذكش ٛزٙ ثُذسثعز ثإلؽجدز ػٖ ثُغؤث٤ُٖ ثُضج٤٤ُٖ :

هذسثس  ٓج كجػ٤ِز إعضشثص٤ؾ٤ز ثُؼظق ثُز٢٘ٛ ك٢ صذس٣ظ ٝفذر ثُضـ٤ّش ٖٓ عٖ٘ هللا ك٢ ثُطذ٤ؼز ك٢ ص٤ٔ٘ز

 ثُضل٤ٌش ثالدضٌجس١ ُذٟ ؽجُذجس ثُظق ثألٍٝ ثُٔضٞعؾ ؟

ثُضقظ٤َ  ـ٤ّش ٖٓ عٖ٘ هللا ك٢ ثُطذ٤ؼز ك٢ ص٤ٔ٘زٓج كجػ٤ِز إعضشثص٤ؾ٤ز ثُؼظق ثُز٢٘ٛ ك٢ صذس٣ظ ٝفذر ثُض 

 ثُذسثع٢ ُذٟ ؽجُذجس ثُظق ثألٍٝ ثُٔضٞعؾ ؟

ٝثعضخذّ ك٢ ٛزٙ ثُذسثعز ثُضظ٤ْٔ شذٚ ثُضؾش٣ذ٢ ثُٔؼشٝف دضظ٤ْٔ ثُو٤جط ثُوذ٢ِ ٝثُذؼذ١ ُِٔؾٔٞػز 

ػ٤٘ز  ،  ٝصٌٞٗش Pre-Posttest Nonequivalent Control Group  Design  ثُؼجدطز ؿ٤ش ثُٔضٌجكتز

ثُظق ثألٍٝ ثُٔضٞعؾ دجُٔضٞعطز ثُغجُغز دؼذ ثُٔجةز دٔذ٣٘ز ثُش٣جع  ( كظٍٞ ٖٓ كظٍٞ ؽجُذجسٗثُذقظ ٖٓ )

 ( ؽجُذز ثُٔؾٔٞػز ثُضؾش٣ذ٤ز دسعش ٝفذرٗ٘، ٝصػش دطش٣وز ػشٞثة٤ز إ٠ُ ٓؾٔٞػض٤ٖ ، ف٤ظ ٓغَ كظالٕ )

ؽجُذز ثُٔؾٔٞػز  (ٓ٘) ، ٝٓغَ ث٥خشثٕثُضـ٤ّش ٖٓ عٖ٘ هللا ك٢ ثُطذ٤ؼز دجعضخذثّ إعضشثص٤ؾ٤ز ثُؼظق ثُز٢٘ٛ 

ثُضذس٣ظ، ٝهذ ثعضخذّ ثخضذجس صٞسثٗظ ُِضل٤ٌش  ثُؼجدطز دسعش ثُٞفذر رثصٜج دجعضخذثّ ثُطش٣وز ثُٔؼضجدر ك٢

ثخضذجس  ثُظٞسر )ح( ُو٤جط هذسثس ثُضل٤ٌش ثالدضٌجس١ ُذٟ ثُطجُذجس، ًٔج ثعضخذّ -ثألشٌجٍ  -ثالدضٌجس١ 

 .   ٤ًِٜٔج هذ٤ِج  ٝدؼذ٣ج   ثُضقظ٤َ ثُذسثع٢ ُِطجُذجس ، ٝؽذن ثالخضذجس٣ٖ صقظ٢ِ٤ ٖٓ إػذثد ثُذجفغز ُو٤جط

 :  ٝهذ صْ ثُضٞطَ إ٠ُ ػذر ٗضجةؼ ٖٓ أٜٛٔج 

( د٤ٖ ثُٔضٞعطجس ثُٔؼذُز ُذسؽجس ؽجُذجس ٔٓ.ٓ. ٣ٞؽذ كشم رٝ دالُز إفظجة٤ز )ػ٘ذ ٓغضٟٞ ثُذالُز ٔ

 سثس ثُضل٤ٌش ثالدضٌجس١ ثُذؼذ١ ك٤ٔج ٣ضؼِنٝدسؽجس ثُٔؾٔٞػز ثُؼجدطز ك٢ ثخضذجس هذ ثُٔؾٔٞػز ثُضؾش٣ذ٤ز

 .دوذسر ثُطالهز ، ٝرُي ُظجُـ ثُٔؾٔٞػز ثُضؾش٣ذ٤ز

د٤ٖ ثُٔضٞعطجس ثُٔؼذُز ُذسؽجس  (٘ٓ.ٓ=  α) . ال ٣ٞؽذ كشم رٝ دالُز إفظجة٤ز ػ٘ذ ٓغضٟٞ ثُذالُزٕ

ش ثالدضٌجس١ ثُٔؾٔٞػز ثُؼجدطز ك٢ ثخضذجس هذسثس ثُضل٤ٌ ؽجُذجس ثُٔؾٔٞػز ثُضؾش٣ذ٤ز ٝدسؽجس ؽجُذجس

 . ثُضلجط٤َ ثُذؼذ١ ك٤ٔج ٣ضؼِن دوذسر
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 ( :2008( دساسح الخط٘ة )2)

ٛذكش ٛزٙ ثُذسثعز إ٠ُ صوظ٢ أعش ثعضخذثّ إعضشثص٤ؾ٤ز صذس٣غ٤ز هجةٔز ػ٠ِ فَ ثُٔشٌالس ك٢ ص٤ٔ٘ز ثُضل٤ٌش 

ؽجدز ثُش٣جػ٢ ، ٝثالصؾجٛجس ٗقٞ ثُش٣جػ٤جس ُذٟ ؽالح ثُظق ثُغجدغ ثألعجع٢ ك٢ ثألسدٕ . ٖٓ خالٍ ثإل

 ػٖ ثألعتِز ثُضج٤ُز :

. ٓج أعش ثعضخذثّ إعضشثص٤ؾ٤ز هجةٔز ػ٠ِ فَ ثُٔشٌالس ك٢ ص٤ٔ٘ز ثُضل٤ٌش ثُش٣جػ٢ ُذٟ ؽالح ثُظق ثُغجدغ ٔ

 ثألعجع٢ ؟

. ٓج أعش ثعضخذثّ إعضشثص٤ؾ٤ز صذس٣غ٤ز هجةٔز ػ٠ِ فَ ثُٔشٌالس ك٢ ص٤ٔ٘ز ثالصؾجٛجس ٗقٞ ثُش٣جػ٤جس ُذٟ ٕ

 ؽالح ثُظق ثُغجدغ ثألعجع٢ ؟

( ٝٓغضٟٞ َ ثُٔشٌالس ، ثُطش٣وز ثالػض٤جد٣ز. َٛ ٛ٘جى صلجػَ د٤ٖ إعضشثص٤ؾ٤ز ثُضذس٣ظ )ثُوجةٔز ػ٠ِ فٖ

 ( ، ك٢ ص٤ٔ٘ز ثُضل٤ٌش ثُش٣جػ٢ ُذٟ ؽالح ثُظق ثُغجدغ ثألعجع٢ ؟ػجٍ ، ٓضٞعؾ ، ٓضذٕثُضقظ٤َ )

( ٝٓغضٟٞ ثالػض٤جد٣زَ ثُٔشٌالس ، ثُطش٣وز . َٛ ٛ٘جى صلجػَ د٤ٖ إعضشثص٤ؾ٤ز ثُضذس٣ظ )ثُوجةٔز ػ٠ِ فٗ

  ( ، ك٢ ص٤ٔ٘ز ثالصؾجٛجس ٗقٞ ثُش٣جػ٤جس ُذٟ ؽالح ثُظق ثُغجدغ ػجٍ ، ٓضٞعؾ ، ٓضذٕثُضقظ٤َ )

 ثألعجع٢ ؟ 

( ؽالح ٖٓ ثُظق ثُغجدغ ثألعجع٢ ، هغٔٞث إ٠ُ ٓؾٔٞػض٤ٖ ، إفذثٛٔج ٗٓٔ) ٖٓصٌٞٗش ػ٤٘ز ثُذسثعز 

َ ثُٔشٌالس ، صْ إػجدر ط٤جؿز ٓقضٟٞ س٣جػ٢ صؾش٣ذ٤ز دسعش دجعضخذثّ إعضشثص٤ؾ٤ز صذس٣غ٤ز هجةٔز ػ٠ِ ف

( دجعضخذثّ إعضشثص٤ؾ٤ز صذس٣غ٤ز هجةٔز ػ٠ِ فَ ٔؼجدالس ٝفِٜج ، ٝثُٔغجفجس ٝثُقؾُّٞٞفذص٤ٖ دسثع٤ض٤ٖ )ثُ

ثُٔشٌالس ، صْ صذس٣خ ٓؼِْ ػ٠ِ ثُضذس٣ظ دجعضخذثّ ٛزٙ ثإلعضشثص٤ؾ٤ز . ٝثألخشٟ ػجدطز دسعش دجُطش٣وز 

 ثالػض٤جد٣ز .

ؼ ثُذسثعز ثُٔضؼِوز دجُضل٤ٌش ثُش٣جػ٢ : صلٞم ؽالح ثُٔؾٔٞػز ثُضؾش٣ذ٤ز ػ٠ِ ؽالح ٝهذ أظٜشس ٗضجة

ثُٔؾٔٞػز ثُؼجدطز ، ًٔج أظٜشس ثُ٘ضجةؼ ػذّ ٝؽٞد كشٝم رثس دالُز إفظجة٤ز ك٢ ثُضل٤ٌش ثُش٣جػ٢ صؼضٟ 

 ُِضلجػَ د٤ٖ إعضشثص٤ؾ٤ز ثُضذس٣ظ ٝثُٔغضٟٞ ثُضقظ٢ِ٤ .

 ( :2002( دساسح هطش )2)

ثعز ثُضؼشف ػ٠ِ أعش ثعضخذثّ ٓخططجس ثُٔلج٤ْٛ ك٢ ص٤ٔ٘ز ثُضل٤ٌش ثُش٣جػ٢ ُذٟ ؽالح ٛذكش ٛزٙ ثُذس

 ثُظق ثُغجٖٓ ثألعجع٢ ٝرُي ٖٓ خالٍ : 

 . ثُضؼشف ػ٠ِ ٤ًل٤ز صظ٤ْٔ ٝثعضخذثّ ٓخططجس ثُٔلج٤ْٛ ك٢ فَ ثُٔغجةَ ثُؾذش٣ز .ٔ

 فَ ثُٔغجةَ ثُؾذش٣ز .. ثُضؼشف ػ٠ِ أٗٔجؽ ثُضل٤ٌش ثُش٣جػ٢ ثُز١ ع٤ضْ صؼِٜٔج ُِطالح ٖٓ خالٍ ٕ

 . ثُضؼشف ػ٠ِ دالُز ثُلشٝم ك٢ ثُضل٤ٌش ثُش٣جػ٢ ُذٟ أكشثد ثُٔؾٔٞػض٤ٖ ثُضؾش٣ذ٤ز ٝثُؼجدطز.ٖ

. ثُضؼشف ػ٠ِ دالُز ثُلشٝم ك٢ ثُضل٤ٌش ثُش٣جػ٢ ُذٟ أكشثد ثُٔؾٔٞػض٤ٖ ثُضؾش٣ذ٤ز ٓشصلؼ٢ ثُضقظ٤َ ٓوجدَ ٗ

 أهشثْٜٗ ك٢ ثُٔؾٔٞػز ثُؼجدطز .

ثُلشٝم ك٢ ثُضل٤ٌش ثُش٣جػ٢ ُذٟ أكشثد ثُٔؾٔٞػز ثُضؾش٣ذ٤ز ٓ٘خلؼ٢ ثُضقظ٤َ ٓوجدَ . ثُضؼشف ػ٠ِ دالُز ٘

 أهشثْٜٗ ك٢ ثُٔؾٔٞػز ثُؼجدطز .

ثصذغ ثُذجفظ ثُٜٔ٘ؼ ثُضؾش٣ذ٢ ك٢ ٛزٙ ثُذسثعز ُذ٤جٕ أعش ثعضخذثّ ٓخططجس ثُٔلج٤ْٛ ك٢ ص٤ٔ٘ز ثُضل٤ٌش ثُش٣جػ٢ 

جُز ثُـٞط ثُذ٤ُٝز ك٢ ٓجدر ثُش٣جػ٤جس ٓوجدَ ثُطش٣وز ُذٟ ؽالح ثُظق ثُغجٖٓ دٔذثسط هطجع ؿضر ثُضجدؼز ًُٞ

 ثُضو٤ِذ٣ز .

( ؽجُذج  ٖٓ ٓذسعز رًٞس ؽذج٤ُج ثإلػذثد٣ز "ػ" ٝصػش ػ٠ِ شؼذض٤ٖ 8ًٓٝجٗش ػ٤٘ز ثُذسثعز ٌٓٞٗز ٖٓ )

 ( ؽجُذج  .ٓٗ( ؽجُذج  ٝثألخشٟ ػجدطز ٝػذد ؽالدٜج )ٓٗإفذ٣ٜٔج صؾش٣ذ٤ز ٝػذد ؽالدٜج )

 ظٜشس ٗضجةؼ ثُذسثعز ٓج ٢ِ٣ :ٝأ

ثالعض٘ضجؽ٢ ، ثُ٘جهذ ، ) ( ك٢ ثُضل٤ٌش ثُش٣جػ٢ٔٓ.ٓ = α. صٞؽذ كشٝم رثس دالُز إفظجة٤ز ػ٘ذ ٓغضٟٞ )ٔ

 ( ُذٟ ؽالح ثُظق ثُغجٖٓ ، صؼضٟ العضخذثّ ٓخططجس ثُٔلج٤ْٛ ُظجُـ ثُٔؾٔٞػز ثُضؾش٣ذ٤ز .ثإلدذثػ٢

( ك٢ ثُضل٤ٌش ثُش٣جػ٢ ُذٟ ؽالح ثُظق ثُغجٖٓ ٔٓ.ٓ = α. صٞؽذ كشٝم رثس دالُز إفظجة٤ز ػ٘ذ ٓغضٟٞ )ٕ

ر١ٝ ثُضقظ٤َ ثُٔشصلغ ك٢ ثُٔؾٔٞػز ثُضؾش٣ذ٤ز ٝأهشثْٜٗ ك٢ ثُٔؾٔٞػز ثُؼجدطز ، صؼضٟ العضخذثّ 

 ٓخططجس ثُٔلج٤ْٛ ُظجُـ ثُٔؾٔٞػز ثُضؾش٣ذ٤ز .
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ح ثُظق ثُغجٖٓ ( ك٢ ثُضل٤ٌش ثُش٣جػ٢ ُذٟ ؽالٔٓ.ٓ = α. صٞؽذ كشٝم رثس دالُز إفظجة٤ز ػ٘ذ ٓغضٟٞ )ٖ

ر١ٝ ثُضقظ٤َ ثُٔ٘خلغ ك٢ ثُٔؾٔٞػز ثُضؾش٣ذ٤ز ٝأهشثْٜٗ ك٢ ثُٔؾٔٞػز ثُؼجدطز ، صؼضٟ العضخذثّ 

 ٓخططجس ثُٔلج٤ْٛ ُظجُـ ثُٔؾٔٞػز ثُضؾش٣ذ٤ز .

 ( : 2002( دساسح ًْفل )8)

صخظظٚ ٛذكش ثُذسثعز إ٠ُ ٓؼشكز ثُؼالهز ثالسصذجؽ٤ز د٤ٖ ٗٞع ثُغ٤طشر ثُذٓجؿ٤ز ٝثخض٤جس ثُطجُخ ُلشع 

 ثألًجد٢ٔ٣ .

( ؽجُذج  ٖٓ ؽِذز ثُٔذثسط ثألعجع٤ز ٝثُغج٣ٞٗز ، ٝؽِذز ٤ًِز ثُؼِّٞ ٖ٘ٗف٤ظ صٌٞٗش ػ٤٘ز ثُذسثعز ٖٓ )

 ّ. ٕٗٓٓ/ٖٕٓٓثُضشد٣ٞز ، ٝؽِذز ٤ًِز ثُٜ٘ذعز ، ٝؽِذز ٤ًِز ثُضٔش٣غ ُِؼجّ ثُذسثع٢ 

 ؿ٤ز ُذٟ ػ٤٘ز ثُذسثعز.ٝثعضخذّ ثخضذجس ع٤طشر ثُ٘ظل٤ٖ ثٌُش٤٣ٖٝ ُِذٓجؽ ، ُو٤جط ثُغ٤طشر ثُذٓج

ٝأظٜشس ٗضجةؼ ثُذسثعز ش٤ٞع ثُغ٤طشر ثُذٓجؿ٤ز ث٤ُغشٟ ُذٟ ػ٤٘ز ثُذسثعز ث٤ٌُِز ، صِضٜج ك٢ ثُٔشصذز ثُغج٤ٗز 

 ثُغ٤طشر ثُذٓجؿ٤ز ث٠٘ٔ٤ُ ، عْ ثُغ٤طشر ثُذٓجؿ٤ز ثُٔضٞثص٣ز ك٢ ثُٔشصذز ثُغجُغز .

ز إفظجة٤ز ُٔضـ٤ش ثُضخظض ثألًجد٢ٔ٣ ٝػ٘ذ ًٔج أظٜشس ٗضجةؼ صق٤َِ ثُضذج٣ٖ ثُغ٘جة٢ ٝؽٞد كشٝم رثس دالُ

( ُِٔوجسٗجس ثُذؼذ٣ز ًجٗش ثُلشٝم ُظجُـ ؽِذز ثُٔذثسط ثألعجع٤ز ٝثُغج٣ٞٗز ، ًٔج ًشق ش٤ل٤ٚثعضخذثّ ثخضذجس )

ثخضذجس ٓشدغ ًج١ )ًج
ٕ

( ػٖ ٝؽٞد ػالهز ثسصذجؽ٤ز رثس دالُز إفظجة٤ز د٤ٖ ٗٔؾ ثُغ٤طشر ثُذٓجؿ٤ز ٝٗٞع 

 ثُضخظض ثألًجد٢ٔ٣ .

٠ ثُذجفظ دؼشٝسر ص٘ش٤ؾ ٝظجةق ثُؾجٗخ ثأل٣ٖٔ ُِذٓجؽ ، ٝإؽشثء ٓض٣ذ ٖٓ ثُذسثعجس ألٗٔجؽ ٝأٝط

ثُغ٤طشر ثُذٓجؿ٤ز ُٔخضِق ثألػٔجس ٝثُخِل٤جس ثُغوجك٤ز ، ٝثُضٞؽٚ إلػذثد أدٝثس ه٤جط ؽذ٣ذر ُِغ٤طشر ثُذٓجؿ٤ز 

 ، ٝٓذ ؽغٞس ثُضؼجٕٝ د٤ٖ ػِٔجء ثألػظجح ٝثُذجفغ٤ٖ ثُضشد٤٣ٖٞ ك٢ ٛزث ثُٔؾجٍ .

 ( :2002الغْطٖ ) ( دساسح2)

 ثُظق ثُضجعغ ؽِذز ػ٘ذ ثُذٓجؽ ؽجٗذ٢ ك٢ ثُلجػِز ثُش٣جػ٤ز ثُؼ٤ِٔجس ػ٠ِ ثُضؼشف إ٠ُ ثُذسثعز ٛذكش

 أدثر ثُذجفظ ثُذقظ طْٔ أٛذثف ُٝضقو٤ن ، ثُضق٢ِ٤ِ ثُٞطل٢ ثُٜٔ٘ؼ ثُذجفظ ٝثعضخذّ ، دـضر ثألعجع٢

 ػ٠ِ ٓٞصػز كوشر (٣ٗٓقض١ٞ ػ٠ِ ) ثخضذجس ٢ٛٝ ذٓجؽثُ ؽجٗذ٢ ك٢ ثُش٣جػ٤ز دجُؼ٤ِٔجس ثُٔضؼِوز ثُذسثعز

 ٖٓ ثأل٣ٖٔ ثُؾجٗخ ك٢ ثُؼ٤ِٔجس ثُش٣جػ٤ز ثُذٓجؽ ، ٖٓ ثأل٣غش ثُؾجٗخ ك٢ ثُش٣جػ٤ز ثُؼ٤ِٔجس  " ٓؾجالس عالعز

 ك٢ ثُٔضخظظ٤ٖ ٖٓ ٓؾٔٞػز ػ٠ِ ػشع ثالخضذجس ٝهذ صْ ،" ٓؼج   ثُؾجٗذ٤ٖ ك٢ ثُش٣جػ٤ز ثُؼ٤ِٔجس ، ثُذٓجؽ

 ػ٤٘ز ػ٠ِ صطذ٤وٚ صْ ػ٤ِٚ ثُضؼذ٣الس ٝإدخجٍ ثالخضذجس صق٤ٌْ ٝدؼذ ، ُضق٤ٌٔٚ ٝثُذ٤ُٞٞؽ٢ ُ٘لظث ٝػِْ ثُٔ٘جٛؼ

 ثُؼ٤٘ز أكشثد ػ٠ِ ثالخضذجس عذجس صوذ٣ش صْ ، ٝعذجصٚ طذهٚ ُقغجح ٝؽجُذز ؽجُذج   (ٓ٘(دِـش  ثعضطالػ٤ز

 .س٣ضشجسدعٕٞ  - ًٞدس ٝٓؼجدُز ثُ٘ظل٤ز ثُضؾضةز ؽش٣وز ٝرُي دجعضخذثّ ثالعضطالػ٤ز

 – T   ٝثخضذجس  ثُٔت٣ٞز ٝثُ٘غخ ثُقغجد٤ز ٝثُٔضٞعطجس ثُضٌشثسثس : ثُضج٤ُز ثإلفظجة٤ز ثألعج٤ُخ ثعضخذثّ ٝصْ

test . 

 ثُذ٤ُٝز ًُٞجُز ثُـٞط ثُضجدؼز ثإلػذثد٣ز ثُٔذثسط ك٢ ثألعجع٢ ثُضجعغ ثُظق ؽِذز ٖٓ ثُذسثعز ٓؾضٔغ صٌٕٞ

 ، ٝؽجُذز ؽجُذج   )ٖٙٗثُذسثعز ) ػ٤٘ز ٝدِـش ، ٝؽجُذز ؽجُذج   (98ٖٖ) ػذدْٛ دِؾ ف٤ظ ، سكـ ٓقجكظز ك٢

 . دطش٣وز ػشٞثة٤ز ثُؼ٤٘ز ثخض٤جس صْ ؽجُذز ،) 8ٙٔ (، ؽجُذج   (28ٔ) ْٜٓ٘

 ّ . 2ٕٓٓ/  ٕٙٓٓ ثُذسثع٢  ُِؼجّ ثُغج٢ٗ ثُلظَ ك٢ ثُذسثعز ػ٤٘ز ػ٠ِ ثالخضذجس صطذ٤ن صْ ٝهذ

 :ًجٕ ٖٓ أٜٛٔج ثُضج٤ُز  ثُ٘ضجةؼ إ٠ُ ثُذسثعز ٝصٞطِش

ٍَ  ُذٟ ثُذٓجؽ ٖٓ ثأل٣غش ثُؾجٗخ ك٢ كجػِز س٣جػ٤ز ٤ِٔجسػ ٝؽٞد*   ٢ٛ ٝٛزٙ ثُؼ٤ِٔجس ٝثإلٗجط ثُزًٞس ٖٓ ً

 .    ٓؼجدُز  إ٠ُ ثُِلظ٤ز ثُؼذجسر صق٣َٞ – ثُطشؿ – ثُؼشح – ثُوغٔز :

ٍَ  ُذٟ ثُذٓجؽ ٖٓ ثأل٣ٖٔ ثُؾجٗخ ك٢ كجػِز س٣جػ٤ز ػ٤ِٔجس ٝؽٞد *  ٢ٛ ٝٛزٙ ثُؼ٤ِٔجس ٝثإلٗجط ثُزًٞس ٖٓ ً

 .   ثألشٌجٍ  د٤ٖ ثُؼالهجس ثُض٢ صشدؾ ، ٝثُ٘غذز ثُٔضشجدٜجس إ٣ؾجد – ثُٔوجسٗز – ثُضوجؽغ – ثالصقجد  -ؾٔغثُ :

 :The American Psychological Association , 2005 ) دساسح )  (6)

 ( : 2ٗ:  2ٕٓٓثُـٞؽ٢ ، ػٖ )

 ثُٔشفِز ك٢ ثُٔٞٛٞد٤ٖ ثُطالح ٘ذػ أكؼَ دشٌَ ٓؼج   ٣ؼٔالٕ ٝثأل٣ٖٔ ثأل٣غش ثُذٓجؽ ؽجٗذج"   دؼ٘ٞثٕ دسثعز

 ثُش٣جػ٤جس " . ٓجدر ك٢ ثُٔضٞعطز

 ٖٓ ك٢ ثُش٣جػ٤جس ثُٔٞٛٞد٤ٖ ثُطِذز ُذٟ أكؼَ دشٌَ ٣ؼَٔ ثُؼوَ ًجٕ إرث ٓج ٓؼشكز إ٠ُ ثُذسثعز ٛزٙ ٛذكش

 ثُش٣جػ٤جس ك٢ ٓٞٛٞدج   ( ؽجُذج  8ٔؽجُذج  ) )ٓٙ(ٖٓ ثُذسثعز ػ٤٘ز ٝصٌٞٗش ، ثُؼجد٣ز ثُوذسثس ر١ٝ ثُطِذز
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  فٞث٢ُ ثُؼٔش ٖٓ ٣ذِـٕٞ ثُش٣جػ٤جس ػجد٣ز ك٢ هذسثس ر١ٝ ؽجُذج   (8ٔ) ٝ ػجٓج   )ٗٔ(ثُؼٔش  ٖٓ ِـ٣ٕٞذ

  : ثُضج٤ُز ثُ٘ضجةؼ ثُذسثعز أظٜشس ػجٓج   (٣ٕٓذِـٕٞ ) ث٤ٌُِز ؽِذز ٖٓ ؽجُذج   )ٕٗ(ٝ . ػجٓج   )ٖٔ(

 . ثإلٗجط ػ٘ذ ٜٓ٘ج أػ٠ِ ثُزًٞس ػ٘ذ ثُش٣جػ٤جس ٓٞٛذز * 

 ػ٠ِ ك٢ ثالٓضقجٕ فظِٞث كوذ ، ثُؼجد٣ز ثُوذسثس ر١ٝ ػ٠ِ ثُٔٞٛٞد٤ٖ ثُطالح صلٞم عزثُذسث ٗضجةؼ أظٜشس * 

 . ( كوؾ ٓٓ٘) ثُؼجد٣ز ػ٠ِ ثُوذسثس رٝٝ ثُطِذز فظَ د٤٘ٔج (8ٓٓ) ثُذسؽجس ٓؾٔٞع ٖٓ )ٕٓٙ(

 ػٖ دـغ ثُ٘ظش ُِقشف إدسثًْٜ ثُٔٞٛٞدٕٞ أظٜش ، ثُقجعٞح شجشز ػ٠ِ ثألفشف ٓشجٛذر خالٍ * ٖٓ

 . ُِقشف ثُؼجد٤٣ٖ إدسثى ٖٓ أعشع ثُشجشز ٣غجس أٝ ٣ٖ٤ٔ ك٢ ٝؽٞدٙ

 

 ذسرف٘ذ الذساسح الحال٘ح هي الذساساخ الساتمح فٖ الٌماط الرال٘ح : 

 ك٢ ٛزث د٤ٖ ثُؾ٘غ٤ٖ ٝثُلشٝم ٝثُضل٤ٌش ثُضؼِْ أٗٔجؽ ػ٠ِ ثُضؼشف دٜذف أؽش٣ش ثُذسثعجس ٓؼظْ . إٔٔ

٤٘ز ػ٠ِ ثُضقظ٤َ أٝ ص٤ٔ٘ز دؼغ ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ، ٝٓؾشد ثُضؼشف إ٠ُ أعش ثعضخذثّ إعضشثص٤ؾ٤ز ٓؼ ثُٔؾجٍ ،

أٓج ٛزٙ ثُذسثعز كضخضِق ػٖ دجه٢ ثُذسثعجس ك٢ ًٜٞٗج صغؼ٠ ُِضؼشف إ٠ُ أعش ثعضخذثّ إعضشثص٤ؾ٤ز ثُؼظق 

 .ثُز٢٘ٛ ك٢ ص٤ٔ٘ز دؼغ ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُش٣جػ٢ ك٢ ؽجٗذ٢ ثُذٓجؽ ٖٓ ف٤ظ ثُغ٤طشر ثُذٓجؿ٤ز ُِطالح 

 صضلن أدثر ٢ٛٝ ألٗٔجؽ ثُضؼِْ ، ثخضذجس ك٢ صٔغِش ٝثفذر أدثر رًشٛج ثُغجدن ثُذسثعجس ٓؼظْ . ثعضخذٓشٕ

ثُذسثعجس ، أٓج ٛزٙ ثُذسثعز ثعضخذّ ك٤ٜج ثخضذجس ٌُِشق إ٠ُ ثُغ٤طشر ثُذٓجؿ٤ز ػ٘ذ  ٛزٙ كشٝع ٝؽذ٤ؼز

 .ثُطالح ٝثخضذجس ثُضل٤ٌش ثُش٣جػ٢ 

 ثُش٣جػ٤ز إؽشثء ثُؼ٤ِٔجس ك٤ٜٔج ٣ضْ ٝثأل٣غش ٖثأل٣ٔ ثُذٓجؽ ؽجٗذ٢ إٔ ُ٘ج ٣ضذ٤ٖ ثُغجدوز ثُذسثعجس خالٍ . ٖٖٓ

 ٓج ٝٛزث ، هذَ ٖٓ ثُذجفغ٤ٖ أفذ ٖٓ ُٜج ٣ضطشم ُْ ثُض٢ ثُذسثعز ٛزٙ دئؽشثء هٔش ٝهذ ، ٓضلجٝصز د٘غخ ٌُٖٝ

 : أٜٗج  ف٤ظ ثُذسثعجس ٖٓ ؿ٤شٛج ػٖ ثُذسثعز ٛزٙ ٤ٔ٣ض

٢ ؽجٗذ٢ ثُذٓجؽ ُطالح )ثُؾجٗخ ص٤ٔ٘ز ثُضل٤ٌش ثُش٣جػ٢ ك ٝٛٞ ٛزث ثُٔٞػٞع ك٢ صضقذط ثُض٢ ثُذسثعز * 

ػ٠ِ ثُذٓجؽ ثأل٣ٖٔ ثُٔغ٤طش ػ٠ِ ثُذٓجؽ ، ٝثُؾجٗخ ثأل٣غش ثُٔغ٤طش ػ٠ِ ثُذٓجؽ ، ٝثُؾجٗذ٤ٖ ثُٔغ٤طش٣ٖ 

 .خظجةض ٜٝٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُش٣جػ٢  ػ٠ِ د٘جء ثُذجفظ دئػذثدٙ هجّ ثخضذجس خالٍ ٖٓ ( ،ٓؼج  

 

 إخشاءاخ الذساسح الردشٗث٘ح

 هٌِح الذساسح :

ِٓقْ ، ٣ٝش٤ش ) ذجفظ ك٢ ٛزٙ ثُذسثعز ثُٜٔ٘ؼ ثُضؾش٣ذ٢ ، ٝٛٞ ثُٜٔ٘ؼ ثُز١ ٣٘جعخ ٛزٙ ثُذسثعز ،ثصذغ ثُ

صـ٤٤ش ػٔذ١ ٝٓؼذٞؽ ُِششٝؽ ثُٔقذدر ُقذط ٓج ، " ( إ٠ُ صؼش٣ق ثُٜٔ٘ؼ ثُضؾش٣ذ٢ ػ٠ِ أٗٚ 9ٖ٘:  ٕٓٓٓ

إعضشثص٤ؾ٤ز ثُؼظق ٝرُي ُذ٤جٕ أعش ثعضخذثّ  .  " ٓغ ٓالفظز ثُضـ٤شثس ثُٞثهؼز ك٢ رثس ثُقذط ٝصلغ٤شٛج

ك٢ ؽِذز ثُظق ثُؼجشش ثألعجع٢ ثُز٢٘ٛ ك٢ ص٤ٔ٘ز دؼغ ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُش٣جػ٢ ك٢ ؽجٗذ٢ ثُذٓجؽ ُذٟ 

 ٣ٞٗظ ك٢ صذس٣ظ ٓجدر ثُش٣جػ٤جس ٓوجدَ ثُطش٣وز ثُضو٤ِذ٣ز . ثُٔذثسط ثُق٤ٌٓٞز ثُضجدؼز ُٔقجكظز خجٕ

 

ك٢ ثُٔذثسط ثُق٤ٌٓٞز ُؼجشش ثألعجع٢ ثُظق ث٣ضٌٕٞ ٓؾضٔغ ثُذسثعز ٖٓ ؽ٤ٔغ ؽِذز  هدروع الذساسح :

( ؽجُذج  2ٕ٘ٗ) ثُطِذز ( ، ف٤ظ دِؾ ػذد2ّٕٔٓ/٣ٕٓٔٙٞٗظ دوطجع ؿضر ُِؼجّ ثُذسثع٢ ) دٔقجكظز خجٕ

( 8( ٓذثسط رًٞس ، ٝ)2( ٓذسعز ، ٜٓ٘ج  )٘ٔز ، ك٢ )( ؽجُذ9ٖٕٙ( ؽجُذج  ٝ)2ٕٙٔٝؽجُذز ، ْٜٓ٘ )

( شؼذز ُإلٗجط . ٣ٝضؼِْ 2ٗ( شؼذز ُِزًٞس ٝ)ٗٗ) ( شؼذز دسثع٤ز ٜٓ٘جٓٗٓذثسط إٗجط ، ٓٞصػ٤ٖ ػ٠ِ )

 ثألعذٞع . ( فظض دسثع٤ز ك٢ ٘ؽ٤ٔغ ثُطِذز ٓجدر ثُش٣جػ٤جس دٞثهغ )

 

صْ ثخض٤جس ػ٤٘ز ثُذسثعز دطش٣وز ثُؼ٤٘ز ثُوظذ٣ز ،  ٢ٛٝ ٌٓٞٗز ٖٓ شؼذض٤ٖ ٖٓ ثُزًٞس ف٤ظ  عٌ٘ح الذساسح :

ُِذ٤ٖ٘ ثُضجدؼز  ًٔجٍ ٗجطش ثُغج٣ٞٗزدٔذسعز جع٢ ؽِذز ثُظق ثُؼجشش ثألع( ؽجُذج  ٖٓ ٓٙدِؾ ػذد ثُطالح )

 ٣ٞٗظ . ُٔذ٣ش٣ز ثُضشد٤ز ٝثُضؼ٤ِْ دخجٕ

( ؽجُذج  ٝثألخشٟ صؾش٣ذ٤ز ٣ٝذِؾ ػذد ٖٓٝهذ هغٔش ثُؼ٤٘ز إ٠ُ ٓؾٔٞػض٤ٖ إفذثٛٔج ػجدطز ٣ٝذِؾ ػذد ؽالدٜج )

 ( ؽجُذج  .ٖٓؽالدٜج )
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 أدّاخ الذساسح :

 ثُضج٤ُز : ُضقو٤ن أٛذثف ثُذسثعز صْ إػذثد ثألدٝثس

( ثُؾجٗخ ثُٔغ٤طش ػ٠ِ ثُذٓجؽ ػ٘ذ ثُطالح كئٓج إٔ ٣ٌٕٞ ٓؼشك٢ ُضقذ٣ذ )ثُغ٤طشر ثُذٓجؿ٤ز( ثخضذجس أ)

ٕ ٓؼج  ٛٔج ( أٝ)ثُؾجٗذجٗخ ثأل٣غش ٛٞ ثُٔغ٤طش ػ٠ِ ثُذٓجؽ( أٝ )ثُؾجٗخ ثأل٣ٖٔ ٛٞ ثُٔغ٤طش ػ٠ِ ثُذٓجؽ)ثُؾج

 (ٕ٘ٔ:  8ٕٓٓػلجٗز ٝثُؾ٤ش ، )( . ثُٔغ٤طشثٕ ػ٠ِ ثُذٓجؽ

ٓلشدر ، ٝصضٌٕٞ ًَ ٓلشدر ٖٓ كوشص٤ٖ أ ، ح  ، ٣ٝ٘ذـ٢ ػ٠ِ ثُٔؾ٤خ إٔ  ٕٔف٤ظ ثشضَٔ ٛزث ثالخضذجس ػ٠ِ 

٣خضجس كوؾ كوشر ٝثفذر ٖٓ ثُلوشص٤ٖ ثُٔٞؽٞدص٤ٖ ك٢ ثُٔلشدر ، كئفذٟ ثُلوشص٤ٖ صضؼِن دؤفذ ؽجٗذ٢ ثُذٓجؽ 

ث ثالخضذجس كوذ أشجس ػلجٗز ٝثُؾ٤ش ٝثألخشٟ دجُؾجٗخ ث٥خش ٖٓ ثُذٓجؽ ، أٓج دجُ٘غذز ٤ٌُل٤ز فغجح ٓو٤جط ٛز

( إ٠ُ أٗٚ دؼذ ؽٔغ ثُلوشثس ثُٔضؼِوز دجُؾجٗخ ثأل٣غش ٝثألخشٟ ثُٔضؼِوز دجُؾجٗخ ثأل٣ٖٔ ، أػؾ ٖ٘ٔ:  8ٕٓٓ)

،  ٘ٔ،  ٗٔ،  ٖٔ،  9،  8،  2،  ٖ،  ٕ،  ٔ( ُألعتِز ثُضج٤ُز : أٗلغي دسؽز ٝثفذر كوؾ إرث أؽذش ػ٠ِ ثُلوشر )

ٔ9  ،ٕٓ  ،ٕٔ . 

 ٙٔ،  ٕٔ،  ٔٔ،  ٓٔ،  ٙ،  ٘،  ٗ( ُألعتِز ثُضج٤ُز : ٝثفذر كوؾ إرث أؽذش ػ٠ِ ثُلوشر )حلغي دسؽز عْ أػؾ ٗ

 ،ٔ2  ،ٔ8 . 

( كئرث ًجٗش ثُذسؽجس ثُض٢ فظِش ػ٤ِٜج ص٘ذسػ ك٢ ر )أ( ٓغ دؼغ دسؽجس ثُلوشر )حعْ ثؽٔغ دسؽجس ثُلوش

 ثُٔذٟ : 

 : ثُؾجٗخ ثأل٣غش ٛٞ ثُٔغ٤طش ػ٠ِ ثُذٓجؽ. 8  -طلش 

 : ثُؾجٗذجٕ ٓؼج  ٛٔج ثُٔغ٤طشثٕ ػ٠ِ ثُذٓجؽ . ٖٔ – 9

 : ثُؾجٗخ ثأل٣ٖٔ ٛٞ ثُٔغ٤طش ػ٠ِ ثُذٓجؽ . ٕٔ – ٗٔ

ٝدؼذ صطذ٤ن ثالخضذجس ػ٠ِ ثُٔؾٔٞػض٤ٖ ثُؼجدطز ٝثُضؾش٣ذ٤ز ، ٝصظق٤ـ ثالخضذجس ، ًجٗش ثُ٘ضجةؼ ًٔج ٢ٛ 

 ( ثُضج٢ُ : ٖٓٞػقز ك٢ ثُؾذٍٝ سهْ )

 (ٖؽذٍٝ سهْ )

 ثُؼجدطز ٝثُضؾش٣ذ٤ز ٖٓ ف٤ظ ثُؾجٗخ ثُٔغ٤طش ٖٓ ثُذٓجؽ صٞص٣غ ؽالح ثُٔؾٔٞػض٤ٖ

 ثُؾجٗخ ثُٔغ٤طش
 ثُٔؾٔٞػز ثُؼجدطز

 = ٕٖٓ 

 ثُٔؾٔٞػز ثُضؾش٣ذ٤ز

 = ٕٖٓ 
 ثُٔؾٔٞع

 ٙ ٖ ٖ ثُؾجٗخ ثأل٣ٖٔ ثُٔغ٤طش

 ٙٔ 9 2 ثُؾجٗخ ثأل٣غش ثُٔغ٤طش

 8ٖ 8ٔ ٕٓ ثُؾجٗذجٕ ٓؼج  ٛٔج ثُٔغ٤طشثٕ

 ٓٙ ٖٓ ٖٓ ثُٔؾٔٞع

 ثُؾذٍٝ ثُغجدن :ٖٝٓ ثُٔالفع ٖٓ 

( ًجٕ ُذٟ أؿِخ ثُطالح ثُؾجٗذجٕ ٓؼج  ٛٔج ثُٔغ٤طشثٕ ػ٠ِ ثُؼجدطز أٝ ثُضؾش٣ذ٤زأٗٚ ك٢ ثُٔؾٔٞػز ثُٞثفذر )

ثُذٓجؽ ، ٝثُو٤َِ ْٜٓ٘ ثُؾجٗخ ثأل٣غش ٛٞ ثُٔغ٤طش ، ٝثألهَ ٛٞ ؽالح ثُؾجٗخ ثأل٣ٖٔ ثُٔغ٤طش ، ٣ٝشؽغ رُي 

 .ثُؼجشش ثألعجع٢ شر ثُذٓجؿ٤ز ْٛ ؽالح ثُظق إ٠ُ إٔ ثُطالح ثُز٣ٖ أؽشٟ ػ٤ِْٜ ثخضذجس ثُغ٤ط

)ح( إػذثد ثُذسٝط ثُخجطز دجُذسثعز ثُض٢ صٔغَ د٤َُ ثُٔؼِْ ٝثُض٢ صؼضذش ٝثفذث  ٖٓ ػٞثدؾ ثُضقٌْ ك٢ ثُٔضـ٤ش 

ثُٔغضوَ ، ف٤ظ ٣وذّ ثُٔؼِْ إؽجسث  ٗظش٣ج  ٢ٌُ ٣غجػذٙ ك٢ ثإلُٔجّ دٔذقظ ثُذسثعز ٝدجُضذس٣ذجس ثُخجطز ، 

٘ذـ٢ ػ٤ِٚ ثُغ٤ش دٜج ُضقو٤ن ثألٛذثف ٖٓ ثُذسثعز ، دجإلػجكز إ٠ُ إٔ ثُذ٤َُ ٣وذّ ثُذسٝط ٝدجُطش٣وز ثُض٢ ٣

  ثُض٢ ٣٘ذـ٢ ػشػٜج أع٘جء ه٤جّ ثُٔؼِْ دٜٔٔجصٚ ثُضذس٣غ٤ز ٝرُي فغخ ثإلعضشثص٤ؾ٤ز ثُٔغضخذٓز ك٢ ٛزٙ 

 ثُذسثعز .  

ُِظق ثُؼجشش   - ثألٍٝثُؾضء  –ٖٓ ًضجح ثُش٣جػ٤جس  ثأل٠ُُٝٝوذ ثشضَٔ ثُذ٤َُ ػ٠ِ صقؼ٤ش دسٝط ثُٞفذر 

( ده٤وز ٓٗ( فظز دسثع٤ز ، دٞثهغ )ٗٔ" ، ٝهذ صْ صذس٣ظ ثُٞفذر ك٢ ٓذر ) ثُٔ٘طنٝثُٔؼ٘ٞٗز دـ " ثألعجع٢ 

 ٌَُ فظز ٝهذ سٝػ٢ ػ٘ذ صقؼ٤ش ثُذسٝط ٓج ٢ِ٣ : 

 صقذ٣ذ أٛذثف ًَ دسط ك٢ ػٞء ثُضٖٓ ثُٔخظض ُٚ .. ٔ

 ٌَُ دسط ٝه٤جعٜج .صقذ٣ذ ثُٔؼشكز ثُوذ٤ِز ٝثُخذشثس ثُغجدوز . ٕ

 صقذ٣ذ ثُٞعجةَ ثُضؼ٤ٔ٤ِز / ثُضؼ٤ِٔز ثُٔغضخذٓز ك٢ ثُذسط .. ٖ
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صقذ٣ذ ثألٗشطز ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُض٢ ٣وّٞ دٜج ًَ ٖٓ ثُٔؼِْ ٝثُطجُخ أع٘جء ثُذسط ٝك٢ ػٞء ثُضٖٓ ثُٔقذد . ٗ

 ُِذسط .

ثُضؼذ٤ش  –ثالعض٘ضجػ  –إػذثد ثُضذس٣ذجس ثُظل٤ز ثُض٢ صضؼِن دذؼغ ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُش٣جػ٢ )ثالعضوشثء . ٘

 ( فَ ثُٔغؤُز –ثالعضوظجء  –ُؼاله٢ ثُٔ٘ق٢ ث –دجُشٓٞص 

 إػذثد ثُٞثؽذجس ثُذ٤ض٤ز ثُض٢ ٣ضٌٖٔ ثُطجُخ ٖٓ خالُٜج إصوجٕ ثُٔلج٤ْٛ ٝثُٜٔجسثس ثُش٣جػ٤ز.. ٙ

س إػذثد صذس٣ذجس إعشثة٤ز ُِٞفذر ف٤ظ ٣وّٞ ثُطجُخ دقِٜج ًضو٣ْٞ خضج٢ٓ ٌَُ دسط هذَ ثؽض٤جص ثالخضذج. 2

ٖ ثُز٣ٖ ثُٜ٘جة٢ ، ٝهذ صْ ثُضؤًذ ٖٓ طقضٜج ٝطالف٤ضٜج ٖٓ خالٍ ػشػٜج ػ٠ِ ػذد ٖٓ ثُٔؼ٤ِٖٔ ٝثُٔق٤ٌٔ

( ع٘ٞثس ك٢ ٓؾجٍ صذس٣ظ ثُش٣جػ٤جس دشٌَ ػجّ ، ٝثُز٣ٖ هجٓٞث دضذس٣ظ ثُظق ُٓٔذ٣ْٜ خذشر صض٣ذ ػٖ )

 .دشٌَ خجص ٝدؼغ ٖٓ أعجصزر ثُؾجٓؼجس ٖٓ ثُغجدر ثُٔق٤ٌٖٔ  ثُؼجشش ثألعجع٢

ْ ثُضؤًذ ٖٓ طقز ٓقضٟٞ ثُذسٝط ثُٔؼذر ٖٓ خالٍ ػشػٜج ػ٠ِ ػذد ٖٓ ثُٔؼ٤ِٖٔ ٝثُٔق٤ٌٖٔ ثُز٣ٖ ُذ٣ْٜ ٝص

ثُؼجشش ( ع٘ٞثس ك٢ ٓؾجٍ صذس٣ظ ثُش٣جػ٤جس دشٌَ ػجّ ، ٝثُز٣ٖ هجٓٞث دضذس٣ظ ثُظق ٓٔخذشر صض٣ذ ػٖ )

 دشٌَ خجص ٝدؼغ ٖٓ أعجصزر ثُؾجٓؼجس ٖٓ ثُغجدر ثُٔق٤ٌٖٔ .  ثألعجع٢

 

ٕ ٖٓ كوشثس ٖٓ ٗٞع ( إػذث) ػ ّٞ د ثخضذجس ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُش٣جػ٢ ثُز١ أػذ خظ٤ظ٤ج  ُٜزث ثُـشع ، ٝصٌ

ثالخض٤جس ٖٓ ٓضؼذد ، ٝرُي ألٕ دسؽز ثُظذم ٝثُغذجس ك٤ٜج ٓشصلؼز ٣ٌٖٝٔ صظق٤قٜج دغُٜٞز ػٖ ؽش٣ن 

 ثُٔلضجؿ ثُٔغوخ . 

 

 صْ إػذثد ثالخضذجس دجُخطٞثس ثُشة٤غز ثُضج٤ُز :  إعذاد االخرثاس :

 ثُخطٞر ثأل٠ُٝ : 

 :أٝال  : صقذ٣ذ أدؼجد ثالخضذجس 

صْ صقذ٣ذ أدؼجد ثالخضذجس ٖٓ دؼغ ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُش٣جػ٢ ، ٝرُي دؼذ ثالؽالع ػ٠ِ ثٌُضخ ٝثُٔشثؽغ 

ٝثُذسثعجس ثُغجدوز ، ٝٓشجٝسر ثُؼذ٣ذ ٖٓ أَٛ ثالخضظجص ك٢ ٓؾجٍ صذس٣ظ ثُش٣جػ٤جس ٝٓؾجٍ صخظض 

ٖ أعجصزر ثُٔ٘جٛؼ ٝؽشم ثُضذس٣ظ ك٢ ثُش٣جػ٤جس ، ٝٓؼ٢ِٔ ثُش٣جػ٤جس ٓ٘جٛؼ ٝؽشم صذس٣ظ ثُش٣جػ٤جس ، ٓ

( ٜٓجسثس ٖٓ ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُش٣جػ٢ ٙأطقجح ثُخذشر ثُط٣ِٞز . ٝهذ أعلش رُي ػٖ ثُضٞطَ إ٠ُ ثخض٤جس )

 ٝرُي ُضطذ٤ن ثُذسثعز ػ٤ِْٜ : 

         ..ثُٔ٘ق٢ ثُؼاله٢ ٗ          .ثُضؼذ٤ش دجُشٓٞص .ٖ      ..ثالعض٘ضجػ ٕ         . .ثالعضوشثءٔ

 . .فَ ثُٔغؤُزٙ       ..ثالعضوظجء ٘

 عج٤ٗج  : ٝػغ صؼ٤ِٔجس ثالخضذجس :

ثُٜذف ٖٓ ٛزٙ ثُضؼ٤ِٔجس ٛٞ صٞؽ٤ٚ ثُطالح إ٠ُ ٓج ٛٞ ٓطِٞح ْٜٓ٘ ك٢ ثالخضذجس ، ٝك٢ ٛزٙ ثُضؼ٤ِٔجس صْ ُلش 

ز دطش٣وز صقون ثُٜذف ٖٓ ثالخضذجس ، إ٠ُ أٗظجسْٛ إ٠ُ ثُطش٣وز ثُض٢ ٣ؾخ ثصذجػٜج أع٘جء ثإلؽجدز ٤ًٝل٤ز ثإلؽجد

  .ؽجٗخ ثُض٘ذ٤ٚ ػ٤ِْٜ دٞؽٞح هشثءر ثُغؤثٍ دذهز ٝػذّ ثالعضؼجٗز دج٥خش٣ٖ

( كوشر ، ٌَُ ٜٓ٘ج ٕٗٝهذ صْ ٝػغ ثُظٞسر ثأل٤ُٝز الخضذجس ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُش٣جػ٢ ، ف٤ظ دِؾ ػذد كوشثصٚ )

 ٢ٛ ثُظق٤قز .أسدغ إؽجدجس ٖٓ ٗٞع ثالخض٤جس ٖٓ ٓضؼذد ، إفذثٛج كوؾ 

 عجُغج  : ػذؾ ثالخضذجس :

هجّ ثُذجفظ دضطذ٤ن ثالخضذجس ك٢ طٞسصٚ ثأل٠ُٝ دؼذ صؼذ٣ِٚ  ( ثُضطذ٤ن ثالعضطالػ٢ ثُٔذذة٢ ُالخضذجس :ٔ)

ف٤ظ دِؾ  ثُؼجشش ثألعجع٢ٝص٘و٤قٚ ك٢ ػٞء آسثء ثُٔق٤ٌٖٔ صطذ٤وج  ثعضطالػ٤ج  ػ٠ِ ػ٤٘ز ٖٓ ؽالح ثُظق 

ثُذسثعز ، ٝرُي دٜذف ثالؽٔت٘جٕ إ٠ُ ٝؽٞد دسؽز ٓ٘جعذز ٝٓوذُٞز ٖٓ  ( ؽجُذج  ٖٓ خجسػ ػ٤٘زٖٓػذدْٛ )

ثُظذم ٝثُغذجس ، دق٤ظ ٣ٌٖٔ صوش٣ش طالف٤ز ٛزث ثالخضذجس ٝثػضذجسٙ أدثر طجُقز ُو٤جط دؼغ ٜٓجسثس 

 ثُضل٤ٌش ثُش٣جػ٢ ُذٟ ثُطالح .

ٓلضجؿ ٓغوخ ُإلؽجدز صْ إػذثد  فذدس دسؽز ٝثفذر ٌَُ كوشر ٖٓ كوشثس ثالخضذجس . ( صظق٤ـ ثالخضذجس :ٕ)

  .ُضظق٤ـ ثألٝسثم ٝثُـشع ٖٓ رُي صٞك٤ش ثُٞهش ٝثُؾٜذ 

٣ضْ ٛزث ثُضق٤َِ ك٢ ػٞء ثُ٘ضجةؼ ثُٔقووز ػ٠ِ ثالخضذجس دؼذ صطذ٤وٚ ، أ١ ك٢  ( صق٤َِ كوشثس ثالخضذجس :ٖ)

كوشر ٖٓ ػٞء ثعضؾجدجس ثُطالح ثُلؼ٤ِز ػ٠ِ كوشثصٚ . ٣ٝش٢ٓ ٛزث ثإلؽشثء إ٠ُ ثُضقون ٖٓ دسؽز كؼج٤ُز ًَ 

كوشثس ثالخضذجس ًٔوذٓز ُِضؤًذ ٖٓ دسؽز طالف٤ز ثالخضذجس ًٌَ . ٝػ٘ذ ثُضؤًذ ٖٓ طالف٤ز ثالخضذجس ٣ظذـ 
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 ة للفقرة عدد اإلجابات الخاطئ
 اإلجابات الصحيحة + عدد اإلجابات الخاطئةعدد 

  2ن  – 1ن 
ك
   

ثعضخذثٓٚ ٌٓٔ٘ج  ٓغضوذال  ُٔج ٣ٞكشٙ ٖٓ ؽٜذ ٝٝهش ٣ٝظذـ ثُٔؼِْ دؼذ ه٤جٓٚ دٜٔٔز ثُضق٤َِ أًغش هذسر ػ٠ِ 

 إػذثد ثخضذجسثس أكؼَ ك٢ ثُٔغضوذَ .

( ؽجُذج  ٖٓ خجسػ ػ٤٘ز ثُذسثعز ، ٝرُي ٖٓخضذجس ػ٠ِ ػ٤٘ز ثعضطالػ٤ز ٌٓٞٗز ٖٓ )هجّ ثُذجفظ دضؾش٣خ ثال

  ُقغجح ٓؼجٓالس ثُظؼٞدز ٝ ٓؼجٓالس ثُض٤٤ٔض ُلوشثس ثالخضذجس ٤ُضْ دؼذ رُي فزف ثُلوشثس ثُـجٓؼز إٕ 

 ٝؽذ .

د٤ٖ ؽ٤ٔغ ٖٓ ٝصوجط د٘غذز ثُٔضؼ٤ِٖٔ ثُز٣ٖ أؽجدٞث ػٖ ثُلوشر إؽجدز طق٤قز ٖٓ  )أ( ٓؼجٓالس ثُظؼٞدز :

فجُٝٞث ثإلؽجدز ػٜ٘ج أ١ أٜٗج ػذجسر ػٖ ثُ٘غذز ثُٔت٣ٞز ُؼذد ثُٔخضذش٣ٖ ثُز٣ٖ أؽجدٞث ػٖ ثُلوشر إؽجدز طق٤قز . 

ٝصؼضذش ثُلوشر عِٜز إرث أؽجح ػٜ٘ج ٓؼظْ ثُٔخضذش٣ٖ ) أ١ دسؽز طؼٞدضٜج ٓ٘خلؼز ( ، ٝصؼذ ثُلوشر طؼذز إرث 

ػج٤ُز ( ٝدزُي ٝؽخ ػ٠ِ ثُٔؼِْ ثعضذؼجد ثألعتِز ثُغِٜز ؽذث  أؽجح ػٜ٘ج ػذد ه٤َِ ْٜٓ٘ ) أ١ دسؽز طؼٞدضٜج 

 ٝثُظؼذز ؽذث  أٝ صؼذ٣ِٜج ، ألٜٗج ؿ٤ش ٤ٔٓضر ُِٔضؼ٤ِٖٔ .

٣ٌٖٝٔ ثُقظٍٞ  ٘ٙ.ٓ – ٖ٘.ٓك٢ ف٤ٖ إٔ صوغ ٓؼظْ ثُلوشثس ك٢ ٓذٟ دسؽجس ثُظؼٞدز ٣ضشثٝؿ ٓج د٤ٖ 

 ػ٠ِ ٓغضٟٞ ثُظؼٞدز ٖٓ ثُٔؼجدُز ثُضج٤ُز :

 

 

              =ٓغضٟٞ ثُظؼٞدز 

 

ٝصْ فغجح ٓغضٟٞ طؼٞدز كوشثس ثالخضذجس دؼذ إٔ ؽذن ػ٠ِ ؽالح ثُؼ٤٘ز ثالعضطالػ٤ز ُزث كوذ صْ فزف 

، ٣ٝقضلع دجُلوشر أٝ ثُغؤثٍ إرث ًجٕ  ٘ٙ.ٓٝثُض٢ صض٣ذ طؼٞدضٜج ػٖ  ٖ٘.ٓثُلوشثس ثُض٢ صوَ طؼٞدضٜج ػٖ 

 (2ٕٔ:  998ٔ)ثُض٣ٞد ،  .( ٘ٙ.ٓ – ٖ٘.ٓٓؼجَٓ ثُظؼٞدز د٤ٖ )

ٝصش٤ش إ٠ُ هذسر ثُلوشر ػ٠ِ ثُض٤٤ٔض د٤ٖ ثُٔضؼ٤ِٖٔ ، ٝصؼذ دسؽز ثُض٤٤ٔض أْٛ دالُز صظق  )ح( ٓؼجَٓ ثُض٤٤ٔض :

ثُلوشر ٗظشث  ألٕ ٝظ٤لز أ١ ثخضذجس أٝ أ١ كوشر ك٤ٚ ٢ٛ ثُض٤٤ٔض د٤ٖ ر١ٝ ثُوذسر ثُؼج٤ُز ٝر١ٝ ثُوذسر ثُٔ٘خلؼز 

شر إرث صذ٤ٖ إٔ ٓؼظْ ثُٔضلٞه٤ٖ ك٢ ثُظق هذ أؽجدٞث ػٜ٘ج إؽجدز طق٤قز ، ٝإٔ ، ٝصضٞكش دسؽز ثُض٤٤ٔض ك٢ كو

 هِز ٖٓ ثُؼؼجف ك٤ٚ هذ أطجدٞث ك٢ ثإلؽجدز ػٜ٘ج .

 ٝصغضخشػ دسؽز ص٤٤ٔض ثُلوشثس ٖٓ ثُٔؼجدُز ثُضج٤ُز : 

             = ّ 

 ف٤ظ :   ّ : ٓؼجَٓ ص٤٤ٔض ثُٔلشدر .

 ػذد أكشثد إفذٟ ثُلتض٤ٖ . ى :          

 : ػذد ثإلؽجدجس ثُظق٤قز ُِلتز ثُؼ٤ِج . ٕٔ         

 : ػذد ثإلؽجدجس ثُظق٤قز ُِلتز ثُذ٤ٗج . ٕٕ         

ٝصؼضذش ثُلوشر ٤ٔٓضر ، إرث ًجٗش ٗغذز ثألكشثد ثُز٣ٖ أؽجدٞث إؽجدز طق٤قز ػ٤ِٜج ٖٓ ثُلتز ثُؼ٤ِج أػ٠ِ ٖٓ ٗغذز 

طق٤قز ٖٓ ثُلتز ثُذ٤ٗج . ٝأكؼَ ثُلوشثس ص٤٤ٔضث  ٢ٛ صِي ثُض٢ ُٜج ثسصذجؽ ٓشصلغ ٓغ  ثألكشثد ثُز٣ٖ أؽجدٞث إؽجدز

 ثُذسؽز ث٤ٌُِز ُالخضذجس .

ُٝوذ صْ فغجح ٓؼجَٓ ثُض٤٤ٔض ٌَُ كوشر ٖٓ كوشثس ثالخضذجس ػ٠ِ أعجط ٗغذز ثُز٣ٖ أؽجدٞث ػ٠ِ ثُلوشثس إؽجدز 

( ٝدِؾ %2ٕالح ، ٖٝٓ ثُلتز ثُذ٤ٗج )أد٠ٗ ٖٓ ( ؽ9ْ )( ٝدِؾ ػذدٛ%2ٕأػ٠ِ ٖٓ  طق٤قز ٖٓ ثُلتز ثُؼ٤ِج )

، ًٔج ٣ضؼـ ٖٓ ثُؾذٍٝ ثُضج٢ُ سهْ  ٖٓ.ٓ( ؽالح ، ُٝوذ صْ فزف ثُلوشثس ثُض٢ ٣وَ ص٤٤ٔضٛج ػٖ 9ػذدْٛ )

 ( ثُز١ ٣ذ٤ٖ ٓغض٣ٞجس ثُظؼٞدز ٝٓؼجٓالس ثُض٤٤ٔض ُؾ٤ٔغ كوشثس ثالخضذجس . ٗ)

 ٓؼجَٓ ثُض٤٤ٔض ُلوشثس ثالخضذجس :( ٣ذ٤ٖ ٓغضٟٞ ثُظؼٞدز ٝٗؽذٍٝ سهْ  ٝثُؾذٍٝ ثُضج٢ُ )

 ٓغضٟٞ ثُظؼٞدز ٝٓؼجَٓ ثُض٤٤ٔض ُلوشثس ثالخضذجس:  (ٗؽذٍٝ سهْ ) 

 ٓؼجَٓ ثُض٤٤ٔض ٓؼجَٓ ثُظؼٞدز سهْ ثُغؤثٍ ٓؼجَٓ ثُض٤٤ٔض ٓؼجَٓ ثُظؼٞدز سهْ ثُغؤثٍ

ٔ ٓ.٘٘ ٓ.2ٖ ٖٔ ٓ.ٖٗ ٓ.٘٘ 

ٕ ٓ.ٖٗ ٓ.ٗ٘ ٔٗ ٓ.ٖٙ ٓ.٘٘ 
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ٖ ٓ.8ٙ ٓ.ٕ2 ٔ٘ ٓ.٘9 ٓ.ٙٗ 

ٗ ٓ.٘9 ٓ.8ٕ ٔٙ ٓ.٘9 ٓ.8ٕ 

٘ ٓ.ٗ٘ ٓ.ٖٙ ٔ2 ٓ.ٗ٘ ٓ.ٖٙ 

ٙ ٓ.٘9 ٓ.ٙٗ ٔ8 ٓ.٘9 ٓ.ٙٗ 

2 ٓ.٘9 ٓ.8ٕ ٔ9 ٓ.ٗ8 ٓ.ٙٗ 

8 ٓ.8ٗ ٓ.ٓ9 ٕٓ ٓ.٘٘ ٓ.2ٖ 

9 ٓ.ٕٙ ٓ.2ٖ ٕٔ ٓ.٘9 ٓ.8ٕ 

ٔٓ ٓ.9ٔ ٓ.ٔ8 ٕٕ ٓ.8ٖ ٓ.ٕ2 

ٔٔ ٓ.٘8 ٓ.ٙٗ ٕٖ ٓ.ٖ٘ ٓ.٘٘ 

ٕٔ ٓ.٘9 ٓ.8ٕ ٕٗ ٓ.٘9 ٓ.ٙٗ 

ضغ دٔغضٟٞ طؼٞدز ٓ٘جعخ ٝٓؼجَٓ ص٤٤ٔض ٓ٘جعخ دجعضغ٘جء دؼغ ثُلوشثس ، ٣ٝضؼـ إٔ ؽ٤ٔغ ثُلوشثس صضٔ

 " ٕٕ،  ٓٔ،  8،  ٣ٖٝضؼـ إٔ ثُلوشثس ثُضج٤ُز صْ فزكٜج : " 

( ك٢ 8( ٝثُلوشر سهْ )العض٘ضجػثر )( ك٢ ٜٓجسٖ( كوشثس ٖٓ ٛزث ثالخضذجس ، ثُلوشر سهْ )ٗٝػ٤ِٚ كوذ صْ فزف )

( ك٢ ٜٓجسر ٕٕ( ، ٝثُلوشر سهْ )( ك٢ ٜٓجسر )ثالعضوظجءٓٔ) ، ٝثُلوشر سهْ( ٜٓجسر )ثُٔ٘ق٢ ثُؼاله٢

 .( كوشر ٕٓٝػ٠ِ ػٞء رُي أطذـ ػذد كوشثس ثالخضذجس ك٢ طٞسصٚ ثُٜ٘جة٤ز ) )ثالعضوشثء( .

 

 ( صذق االخرثاس : 2)
 ثهضظش ثُذجفظ ػ٠ِ طذم ثُٔق٤ٌٖٔ ، ٝػ٠ِ طذم ثالصغجم ثُذثخ٢ِ ٌُٔٞٗجس ثالخضذجس  .

 ( صذق الوحكو٘ي : أ)

 ذ صؤًذ ثُذجفظ ٖٓ طذم ثالخضذجس دجصذجع ثُخطٞثس ث٥ص٤ز : كو

دؼذ ثٗضٜجء ثُذجفظ ٖٓ إػذثد ثخضذجس دؼغ ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُش٣جػ٢ ك٢ طٞسصٚ ثأل٤ُٝز ، هجّ دؼشػٚ ػ٠ِ 

 ٓششف ثُذسثعز ٝهذ ثعضلجد ثُذجفظ ٖٓ ٓالفظجس ثُٔششف ٝهجّ دضؼذ٣َ ٓج ٣ِضّ .

ٝؽشم صذس٣ظ ثُش٣جػ٤جس ،  ٔق٤ٌٖٔ ثُٔضخظظ٤ٖ ك٢ ثُٔ٘جٛؼثُ صْ ػشع ثالخضذجس ػ٠ِ ػذد ٖٓ ثُغجدر

 .( ع٘ٞثس ٖٓٔٝٓ ثُٔٞؽ٤ٜٖ ٝثُٔؼ٤ِٖٔ ثُٔٔجسع٤ٖ ُِٜٔ٘ز ُلضشر صض٣ذ ػٖ )

 )ب( صذق اإلذساق الذاخلٖ  :

ف٤ظ صْ فغجح ثالصغجم ثُذثخ٢ِ دؤدؼجد ثالخضذجس ػٖ ؽش٣ن إ٣ؾجد ٓؼجَٓ ثسصذجؽ ًَ دؼذ دجُذسؽز ث٤ٌُِز 

( ٓؼجَٓ ثالسصذجؽ ٌَُ دؼذ ٖٓ أدؼجد ثالخضذجس ٘ثالسصذجؽ ُذ٤شعٕٞ ،  ٣ٝٞػـ ثُؾذٍٝ ) ُالخضذجس ٝكن ٓؼجَٓ

 ثُغضز  .

 ٓؼجَٓ ثإلسصذجؽ د٤ٖ ًَ دُؼذ ٖٓ ثالخضذجس ٝثُذسؽز ث٤ٌُِز ُالخضذجس:  (٘ؽذٍٝ سهْ )

 ٓغضٟٞ ثُذالُز ثإلفظجة٤ز ٓؼجَٓ ثإلسصذجؽ ٓغ ثُذسؽز ث٤ٌُِز ثُٜٔجسر

 ٔٓ.ٓ 98.ٓ ثإلعضوشثء

 ٔٓ.ٓ 9ٔ.ٓ ض٘ضجػثإلع

 ٔٓ.ٓ 9٘.ٓ ثُضؼذ٤ش دجُشٓٞص

 ٔٓ.ٓ 9ٖ.ٓ ثُٔ٘ق٢ ثُؼاله٢

 ٔٓ.ٓ 9ٗ.ٓ ثإلعضوظجء

 ٔٓ.ٓ 9٘.ٓ فَ ثُٔغؤُز

( إٔ ٓؼجٓالس ثالسصذجؽ د٤ٖ ًَ دُؼذ ٖٓ أدؼجد ثالخضذجس ٝثالخضذجس ًٌَ دثُز ٣ٝ٘ضؼـ ٖٓ ثُؾذٍٝ سهْ )

 خضذجس ًٌَ ػ٠ِ ٓغضٟٞ ػجٍ ٖٓ ثالصغجم .إفظجة٤ج  ٝٛزث ٣ؼ٢٘ إٔ أدؼجد ثالخضذجس ٓضغوز ٝإٔ ثال

 

 ( ثثاخ اإلخرثاس :2)

٣ٝوظذ دغذجس ثالخضذجس إٔ ٣ُؼط٢ ثُ٘ضجةؼ ٗلغٜج إرث ٓج ثعضخذّ أًغش ٖٓ ٓشر صقش ظشٝف ٓٔجعِز ٝػ٠ِ ثُؼ٤٘ز 

 ٗلغٜج .

 دؼذ ثالٗضٜجء ٖٓ صطذ٤ن ثالخضذجس ، صْ ؽٔغ ثألٝسثم ٝصلش٣ؾ ثُذ٤جٗجس .
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ظل٤ز ُِذ٘ٞد ثُخجطز دجالخضذجس ، ٝرُي دضوغ٤ْ كوشثس ثالخضذجس إ٠ُ ٗظل٤ٖ صْ صطذ٤ن ؽش٣وز ثُضؾضةز ثُ٘

( ، ٝصْ فغجح ٓؼجَٓ ثالسصذجؽ د٤ٖ ثُ٘ظل٤ٖ دٔؼجدُز د٤شعٕٞ كٌجٕ )س = لوشثس ثُلشد٣ز ، ثُلوشثس ثُضٝؽ٤ز)ثُ

ٓ.8ٙ. ) 

غجح ٓؼجَٓ عذجس إ٣ؾجد ٓؼجَٓ ثالسصذجؽ دجعضخذثّ ٓؼجدُز د٤شعٕٞ ، عْ ثعضخذثّ ٓؼجدُز عذ٤شٓجٕ/ دشثٕٝ ُق

 ثالخضذجس ث٢ٌُِ ٖٓ ثُٔؼجدُز : ّ  = 
س1

س2


 ف٤ظ  ّ : ٓؼجَٓ عذجس ثالخضذجس .    

 س : ٓؼجَٓ ثسصذجؽ ثُؼذجسثس ثُضٝؽ٤ز ٓغ ثُؼذجسثس ثُلشد٣ز .                                                             

 ( .9ٕ.ًٓٔج ٝدِؾ ٓؼجَٓ ثُغذجس ) ( ،8ٙ.ٓٝهذ دِؾ ٓؼجَٓ ثالسصذجؽ )

 ٣ٝضؼـ ٓٔج عذن إٔ ثالخضذجس ٣ضٔضغ دذسؽز عذجس ؽ٤ذر .

 

 ّهٌالشرِا ِاًرائدًرائح الذساسح الردشٗث٘ح ّذحل٘ل 

٣ٜذف ٛزث ثُلظَ إ٠ُ ٓ٘جهشز ثُ٘ضجةؼ ثُض٢ صْ ثُضٞطَ إ٤ُٜج ك٢ ٛزٙ ثُذسثعز ٝصلغ٤شٛج ، ف٤ظ ص٘جُٝش ٛزٙ 

 شٟ ثخضذجسٛج ٝع٤ؼشع ثُذجفظ ٛزٙ ثُ٘ضجةؼ .ثُذسثعز ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُلشػ٤جس ؽ

هذَ ثُذذء ك٢ ثخضذجس طقز ثُلشػ٤جس ، ٗٞػـ صٞص٣غ ثُطالح ك٢ ثُٔؾٔٞػض٤ٖ ثُضؾش٣ذ٤ز ٝثُؼجدطز ٖٓ ف٤ظ 

ثُٔؾٔٞػض٤ٖ )ثُؼجدطز ثُؾجٗخ ثُٔغ٤طش ُِذٓجؽ ًٔج ٗضؼ دؼذ صطذ٤ن ثخضذجس ثُغ٤طشر ثُذٓجؿ٤ز ػ٠ِ 

 (.ٝثُضؾش٣ذ٤ز

، صذ٤ٖ  دطز ٝدؼذ صظق٤ـ ثالخضذجسغ٤طشر ثُذٓجؿ٤ز ػ٠ِ ثُٔؾٔٞػض٤ٖ ثُضؾش٣ذ٤ز ٝثُؼجكذؼذ إٔ ؽُذن ثخضذجس ثُ

 ثُ٘ضجةؼ ثُضج٤ُز : 

 

 صٞص٣غ ؽالح ثُٔؾٔٞػض٤ٖ ثُضؾش٣ذ٤ز ٝثُؼجدطز ٖٓ ف٤ظ ثُؾجٗخ ثُٔغ٤طش ٖٓ ثُذٓجؽ( : ٙؽذٍٝ سهْ )

 ثُؾجٗخ ثُٔغ٤طش
 ثُٔؾٔٞػز ثُؼجدطز

 = ٕٖٓ 

 ثُٔؾٔٞػز ثُضؾش٣ذ٤ز

 = ٕٖٓ 
 ثُٔؾٔٞع

 ٙ ٖ ٖ ثُؾجٗخ ثأل٣ٖٔ ثُٔغ٤طش

 ٙٔ 9 2 ثُؾجٗخ ثأل٣غش ثُٔغ٤طش

 8ٖ 8ٔ ٕٓ ثُؾجٗذجٕ ٓؼج  ٛٔج ثُٔغ٤طشثٕ

 ٓٙ ٖٓ ٖٓ ثُٔؾٔٞع

 

ٝدؼذ صطذ٤ن ثخضذجس ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُش٣جػ٢ ك٢ طٞسصٚ ثُٜ٘جة٤ز ػ٠ِ ثُٔؾٔٞػض٤ٖ ثُؼجدطز ٝثُضؾش٣ذ٤ز ، 

 ء ثُذسؽجس ، ٗوّٞ ث٥ٕ دجخضذجس طقز كشػ٤جس ثُذسثعز .  ٝدؼذ صظق٤ـ أٝسثم ثالخضذجس ُؼ٤٘ز ثُذقظ ٝإػطج

 : ّذفس٘شُا اخرثاس صحح الفشض٘ح األّلٔ

ُوذ ٗظش ثُلشػ٤ز ثأل٠ُٝ ٖٓ كشػ٤جس ٛزٙ ثُذسثعز ػ٠ِ أٗٚ " ال صٞؽذ كشٝم رثس دالُز إفظجة٤ز ػ٘ذ 

ُذؼذ١ الخضذجس ( د٤ٖ ٓضٞعط٢ دسؽجس ثُٔؾٔٞػض٤ٖ ثُضؾش٣ذ٤ز ٝثُؼجدطز ك٢ ثُضطذ٤ن ث٘ٓ.ٓ≥  αٓغضٟٞ )

 ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُش٣جػ٢ ػ٠ِ ؽالح ثُؾجٗخ ثأل٣ٖٔ ثُٔغ٤طش ُِذٓجؽ "  .

( ُؼ٤٘ض٤ٖ ٓغضوِض٤ٖ ، ُِٔوجسٗز د٤ٖ ٓضٞعط٢ ٣ٞٝالخضذجس ٛزٙ ثُلشػ٤ز ، صْ ثعضخذثّ ثخضذجس ٓجٕ ٣ٝض٢٘ )

ٜٓجسر ػ٢ )أدؼجد ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُش٣ج دسؽجس ؽالح ثُٔؾٔٞػض٤ٖ ثُؼجدطز ٝثُضؾش٣ذ٤ز ك٢ ًَ دُؼذ ٖٓ

، ٜٓجسر  ثالعضوشثء ، ٜٓجسر ثالعض٘ضجػ ، ٜٓجسر ثُضؼذ٤ش دجُشٓٞص ، ٜٓجسر ثُٔ٘ق٢ ثُؼاله٢ ، ٜٓجسر ثالعضوظجء

 .( ًَ ػ٠ِ فذر فَ ثُٔغؤُز

كذؼذ إٔ ُػٔش دسؽجس ثُٔؾٔٞػض٤ٖ ٝسصذش صشص٤ذج  ص٘جص٤ُج  ، عْ أػط٤ش ثُشصخ ثُٔوجدِز ُذسؽجس ثُٔؾٔٞػز 

س ، ٓغ ثألخز دؼ٤ٖ ثالػضذجس أٗٚ إرث صٌشسس ه٤ٔز أًغش ٖٓ ٓشر ٗوّٞ دقغجح ثُٔشضشًز عْ ُٗظٔش ثُذ٤جٗج

 ثُٔضٞعؾ ثُقغجد٢ ٝٗؼط٤ٜج ٗلظ ثُشصذز .

ٖٝٓ عْ ٗطذن ٓؼجدُض٢ ٓجٕ ٣ٝض٢٘ ٝرُي ٌَُ دُؼذ ػ٠ِ فذر ُٝالخضذجس ًٌَ . ٝدؼذ رُي ٗخضجس أطـش ثُو٤ٔض٤ٖ 

 ( .Uٝٗؼضذشٛج )ه٤ٔز  ٕ، ٣ٞ ٖٔٓ ٣ٞ
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ض٢٘ " إل٣ؾجد دالُز ثُلشٝم د٤ٖ سصخ ٓضٞعطجس دسؽجس ثُطالح ك٢ ٣ثخضذجس " ٓجٕ ٝ ٗضجةؼ:  (2ؽذٍٝ سهْ )

 ثُٔؾٔٞػض٤ٖ ُذٟ ؽالح ثُؾجٗخ ثأل٣ٖٔ ثُٔغ٤طش ٖٓ ثُذٓجؽ

 ( ٖ، ػذد ثُٔؾٔٞػز ثُضؾش٣ذ٤ز =  ٖ) ػذد ثُٔؾٔٞػز ثُؼجدطز = 

( ثُؾذ٤ُٝز ثُض٢ صغج١ٝ U( ثُٔقغٞدز ك٢ ؽ٤ٔغ ثألدؼجد أًذش ٖٓ ه٤ٔز )٣Uضؼـ ٖٓ ثُؾذٍٝ ثُغجدن إٔ ه٤ٔز )

( ٝػ٤ِٚ ٣ضْ هذٍٞ ثُلشع ثُظلش١ ٝسكغ ثُذذ٣َ ٝثُز١ ٣٘ض ػ٠ِ أٗٚ "ال ٘ٓ.ٓ( ػ٘ذ ٓغضٟٞ دالُز ))طلش

( د٤ٖ ٓضٞعط٢ دسؽجس ثُٔؾٔٞػض٤ٖ ثُضؾش٣ذ٤ز ٘ٓ.ٓ = αٟٞ )صٞؽذ كشٝم رثس دالُز إفظجة٤ز ػ٘ذ ٓغض

 "ح ثُؾجٗخ ثأل٣ٖٔ ثُٔغ٤طش ُِذٓجؽٝثُؼجدطز ك٢ ثُضطذ٤ن ثُذؼذ١ الخضذجس ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُش٣جػ٢ ػ٠ِ ؽال

 

٣ٝؼضٝ ثُذجفظ ػذّ ٝؽٞد كشٝم د٤ٖ ثُٔؾٔٞػض٤ٖ ثُؼجدطز ٝثُضؾش٣ذ٤ز ُطالح ثُؾجٗخ ثأل٣ٖٔ ثُٔغ٤طش ٖٓ 

ٕ ؽالح ثُؾجٗخ ثأل٣ٖٔ ثُٔغ٤طش ُٜٔج ٗلظ أٗٔجؽ ثُضل٤ٌش ٝدجُضج٢ُ ُْ صظٜش ثُلشٝم ٝثػقز ثُطالح ، إ٠ُ أ

ٝؽٞٛش٣ز ، ٛزث ػ٠ِ ثُشؿْ ٖٓ إٔ إعضشثص٤ؾ٤ز ثُؼظق ثُز٢٘ٛ ُٜج دٝس كجػَ ك٢ ص٘ش٤ؾ أٗٔجؽ ثُضل٤ٌش ، إال إٔ 

ٞٛش٣ز ُٝزُي ًجٗش ٛزٙ ٛزث ثُض٘ش٤ؾ ُْ ٣ظَ إ٠ُ ٓغضٟٞ ثُذالُز   ثإلفظجة٤ز ، دٔؼ٠٘ إٔ ثُلشٝم ُْ صٌٖ ؽ

 ثإلعضشثص٤ؾ٤ز ؿ٤ش ٤ٔٓضر ُذٟ أكشثد ثُٔؾٔٞػز ثُضؾش٣ذ٤ز .

ك٤ٌٖٔ ثُوٍٞ : أٗٚ ػ٠ِ ثُشؿْ ٖٓ إٔ ؽالح ثُٔؾٔٞػز ثُضؾش٣ذ٤ز ٝؽالح ثُٔؾٔٞػز ثُؼجدطز ٤ًِٜٔج ٖٓ ٗلظ 

لظ ( أ١ إٔ ؽالح ثُٔؾٔٞػض٤ٖ ٣ض٤ٔضٕٝ د٘ثُؾجٗخ ثأل٣ٖٔ ثُٔغ٤طشثُضظ٤٘ق ٖٓ ف٤ظ ثُؾجٗخ ثُٔغ٤طش )

ثُظلجس ث٤ُٔٔضر ، إال أٗٚ ٝٓغ ثعضخذثّ إعضشثص٤ؾ٤ز ثُؼظق ثُز٢٘ٛ ك٢ ثُضذس٣ظ ُِٔؾٔٞػز ثُضؾش٣ذ٤ز 

ٝثعضخذثّ ثُطش٣وز ثُضو٤ِذ٣ز ُِٔؾٔٞػز ثُؼجدطز ُْ صظٜش كشٝم ؽٞٛش٣ز ٝدثُز إفظجة٤ج  د٤ٖ ثُٔؾٔٞػض٤ٖ ك٢ 

 ثخضذجس ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُش٣جػ٢ د٤ٖ ثُٔؾٔٞػض٤ٖ .

 :ّذفس٘شُا الثاً٘ح  اخرثاس صحح الفشض٘ح

ُوذ ٗظش ثُلشػ٤ز ثُغج٤ٗز ٖٓ كشػ٤جس ٛزٙ ثُذسثعز ػ٠ِ أٗٚ " ال صٞؽذ كشٝم رثس دالُز إفظجة٤ز ػ٘ذ 

( د٤ٖ ٓضٞعط٢ دسؽجس ثُٔؾٔٞػض٤ٖ ثُضؾش٣ذ٤ز ٝثُؼجدطز ك٢ ثُضطذ٤ن ثُذؼذ١ الخضذجس ٘ٓ.ٓ≥  αٓغضٟٞ )

 ِذٓجؽ "  .ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُش٣جػ٢ ػ٠ِ ؽالح ثُؾجٗخ ثأل٣غش ثُٔغ٤طش ُ

( ُؼ٤٘ض٤ٖ ٓغضوِض٤ٖ ، ُِٔوجسٗز د٤ٖ ٓضٞعط٢ ٣ٞٝالخضذجس ٛزٙ ثُلشػ٤ز ، صْ ثعضخذثّ ثخضذجس ٓجٕ ٣ٝض٢٘ )

دسؽجس ؽالح ثُٔؾٔٞػض٤ٖ ثُؼجدطز ٝثُضؾش٣ذ٤ز ك٢ ًَ دُؼذ ٖٓ أدؼجد ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُش٣جػ٢ ) ٜٓجسر 

ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش 

 ثُش٣جػ٢
 ثُٔؾٔٞػز

ٓؾٔٞع 

 ثُشصخ

 ه٤ٔضج

ٞ٣ٞ ٣ٔ ،ٕ 

 Uه٤ٔز 

 ٟثُظـش
 ثُذالُز ثإلفظجة٤ز

 ٜٓجسر ثالعضوشثء
 ٔ ٗٔ ثُؼجدطز

 ؿ٤ش دثُز إفظجة٤ج   ٔ
 8 2 ثُضؾش٣ذ٤ز

 ٜٓجسر ثالعض٘ضجػ
 ٕ ٖٔ ثُؼجدطز

 ؿ٤ش دثُز إفظجة٤ج   ٕ
 2 8 ثُضؾش٣ذ٤ز

 ٜٓجسر ثُضؼذ٤ش دجُشٓٞص
 ٘.ٓ ٘.ٗٔ ثُؼجدطز

 ؿ٤ش دثُز إفظجة٤ج   ٘.ٓ
 ٘.8 ٘.ٙ ثُضؾش٣ذ٤ز

 ؼاله٢ٜٓجسر ثُٔ٘ق٢ ثُ
 ٘.ٓ ٘.ٗٔ ثُؼجدطز

 ؿ٤ش دثُز إفظجة٤ج   ٘.ٓ
 ٘.8 ٘.ٙ ثُضؾش٣ذ٤ز

 ٜٓجسر ثالعضوظجء
 ٘.ٕ ٘.ٕٔ ثُؼجدطز

 ؿ٤ش دثُز إفظجة٤ج   ٘.ٕ
 ٘.ٙ ٘.8 ثُضؾش٣ذ٤ز

 ٜٓجسر فَ ثُٔغؤُز
 ٘.ٓ ٘.ٗٔ ثُؼجدطز

 ؿ٤ش دثُز إفظجة٤ج   ٘.ٓ
 ٘.8 ٘.ٙ ثُضؾش٣ذ٤ز

 ثالخضذجس ًٌَ
 ٕ ٖٔ ثُؼجدطز

 دثُز إفظجة٤ج   ؿ٤ش ٕ
 2 8 ثُضؾش٣ذ٤ز
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ر ثُٔ٘ق٢ ثُؼاله٢ ، ٜٓجسر ثالعضوظجء ، ٜٓجسر ثالعضوشثء ، ٜٓجسر ثالعض٘ضجػ ، ٜٓجسر ثُضؼذ٤ش دجُشٓٞص ، ٜٓجس

 .فَ ثُٔغؤُز ( ًَ ػ٠ِ فذر 

ٗضجةؼ ثخضذجس " ٓجٕ ٝص٢٘ " إل٣ؾجد دالُز ثُلشٝم د٤ٖ سصخ ٓضٞعطجس دسؽجس ثُطالح ك٢  : (8ؽذٍٝ سهْ )

 ثُٔؾٔٞػض٤ٖ ُذٟ ؽالح ثُؾجٗخ ثأل٣غش ثُٔغ٤طش ٖٓ ثُذٓجؽ

 ( 9ثُضؾش٣ذ٤ز = ، ػذد ثُٔؾٔٞػز  2) ػذد ثُٔؾٔٞػز ثُؼجدطز = 

ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش 

 ثُش٣جػ٢
 ثُٔؾٔٞػز

ٓؾٔٞع 

 ثُشصخ

 ه٤ٔضج

ٞ٣ٞ ٣ٔ ،ٕ 

 Uه٤ٔز 

 ثُظـشٟ
 ثُذالُز ثإلفظجة٤ز

 ٜٓجسر ثالعضوشثء
 ٘.2ٔ ٘.2ٖ ثُؼجدطز

 ؿ٤ش دثُز إفظجة٤ج   ٘.2ٔ
 ٘.٘ٗ ٘.ٕٙ ثُضؾش٣ذ٤ز

 ٜٓجسر ثالعض٘ضجػ
 ٕٔ 2ٓ ثُؼجدطز

 ؿ٤ش دثُز إفظجة٤ج   ٕٔ
 ٕٗ ٙٙ ثُضؾش٣ذ٤ز

 ٜٓجسر ثُضؼذ٤ش دجُشٓٞص
 9ٔ 2ٕ ثُؼجدطز

 ؿ٤ش دثُز إفظجة٤ج   9ٔ
 ٗٗ ٗٙ ثُضؾش٣ذ٤ز

 ٜٓجسر ثُٔ٘ق٢ ثُؼاله٢
 2ٔ 2ٗ ثُؼجدطز

 ؿ٤ش دثُز إفظجة٤ج   2ٔ
 ٙٗ ٕٙ ثُضؾش٣ذ٤ز

 ٜٓجسر ثالعضوظجء
 ٙٔ 2٘ ثُؼجدطز

 ؿ٤ش دثُز إفظجة٤ج   ٙٔ
 2ٗ ٔٙ ثُضؾش٣ذ٤ز

 ٜٓجسر فَ ثُٔغؤُز
 ٕٓ 2ٔ طزثُؼجد

 ؿ٤ش دثُز إفظجة٤ج   ٕٓ
 ٖٗ ٘ٙ ثُضؾش٣ذ٤ز

 ثالخضذجس ًٌَ
 ٘.8ٔ ٘.2ٕ ثُؼجدطز

 ؿ٤ش دثُز إفظجة٤ج   ٘.8ٔ
 ٘.ٗٗ ٘.ٖٙ ثُضؾش٣ذ٤ز

( ثُؾذ٤ُٝز ثُض٢ صغج١ٝ U( ثُٔقغٞدز ك٢ ؽ٤ٔغ ثألدؼجد أًذش ٖٓ ه٤ٔز )٣Uضؼـ ٖٓ ثُؾذٍٝ ثُغجدن إٔ ه٤ٔز )

٤ٚ ٣ضْ هذٍٞ ثُلشع ثُظلش١ ٝسكغ ثُلشع ثُذذ٣َ ٝثُز١ ٣٘ض ػ٠ِ أٗٚ ( ٝػِ٘ٓ.ٓ( ػ٘ذ ٓغضٟٞ دالُز )9)

( د٤ٖ ٓضٞعط٢ دسؽجس ثُٔؾٔٞػض٤ٖ ثُضؾش٣ذ٤ز ٘ٓ.ٓ = α"ال صٞؽذ كشٝم رثس دالُز إفظجة٤ز ػ٘ذ ٓغضٟٞ )

ح ثُؾجٗخ ثأل٣غش ثُٔغ٤طش ٝثُؼجدطز ك٢ ثُضطذ٤ن ثُذؼذ١ الخضذجس ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُش٣جػ٢ ػ٠ِ ؽال

 "ُِذٓجؽ

ُذجفظ ػذّ ٝؽٞد كشٝم د٤ٖ ثُٔؾٔٞػض٤ٖ ثُؼجدطز ٝثُضؾش٣ذ٤ز ُطالح ثُؾجٗخ ثأل٣غش ثُٔغ٤طش ٖٓ ٣ٝؼضٝ ث

ثُطالح ، إ٠ُ إٔ ؽالح ثُؾجٗخ ثأل٣غش ثُٔغ٤طش ُٜٔج ٗلظ أٗٔجؽ ثُضل٤ٌش ٝدجُضج٢ُ ُْ صظٜش ثُلشٝم ٝثػقز 

أٗٔجؽ ثُضل٤ٌش ، إال إٔ  ٝؽٞٛش٣ز ، ٛزث ػ٠ِ ثُشؿْ ٖٓ إٔ إعضشثص٤ؾ٤ز ثُؼظق ثُز٢٘ٛ ُٜج دٝس كجػَ ك٢ ص٘ش٤ؾ

ٛزث ثُض٘ش٤ؾ ُْ ٣ظَ إ٠ُ ٓغضٟٞ ثُذالُز ثإلفظجة٤ز ، دٔؼ٠٘ إٔ ثُلشٝم ُْ صٌٖ ؽٞٛش٣ز ُٝزُي ًجٗش ٛزٙ 

 ثإلعضشثص٤ؾ٤ز ؿ٤ش ٤ٔٓضر ُذٟ أكشثد ثُٔؾٔٞػز ثُضؾش٣ذ٤ز .

ٜٔج ٖٓ ٗلظ ك٤ٌٖٔ ثُوٍٞ : أٗٚ ػ٠ِ ثُشؿْ ٖٓ إٔ ؽالح ثُٔؾٔٞػز ثُضؾش٣ذ٤ز ٝؽالح ثُٔؾٔٞػز ثُؼجدطز ٤ًِ

( أ١ إٔ ؽالح ثُٔؾٔٞػض٤ٖ ٣ض٤ٔضٕٝ د٘لظ ثُؾجٗخ ثأل٣غش ثُٔغ٤طشثُضظ٤٘ق ٖٓ ف٤ظ ثُؾجٗخ ثُٔغ٤طش )

ثُظلجس ث٤ُٔٔضر ، إال أٗٚ ٝٓغ ثعضخذثّ إعضشثص٤ؾ٤ز ثُؼظق ثُز٢٘ٛ ك٢ ثُضذس٣ظ ُِٔؾٔٞػز ثُضؾش٣ذ٤ز 

دثُز إفظجة٤ج  د٤ٖ ثُٔؾٔٞػض٤ٖ ك٢ ٝثعضخذثّ ثُطش٣وز ثُضو٤ِذ٣ز ُِٔؾٔٞػز ثُؼجدطز ُْ صظٜش كشٝم ؽٞٛش٣ز ٝ

 ثخضذجس ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُش٣جػ٢ د٤ٖ ثُٔؾٔٞػض٤ٖ .

 

 :ّذفس٘شُا اخرثاس صحح الفشض٘ح الثالثح 

ُوذ ٗظش ثُلشػ٤ز ثُغجُغز ٖٓ كشػ٤جس ٛزٙ ثُذسثعز ػ٠ِ أٗٚ "ال صٞؽذ كشٝم رثس دالُز إفظجة٤ز ػ٘ذ 

ؾش٣ذ٤ز ٝثُؼجدطز ك٢ ثُضطذ٤ن ثُذؼذ١ الخضذجس ( د٤ٖ ٓضٞعط٢ دسؽجس ثُٔؾٔٞػض٤ٖ ثُض٘ٓ.ٓ≥  αٓغضٟٞ )

 ٓؼج  "  . ص٤ٔ٘ز دؼغ ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُش٣جػ٢ ػ٠ِ ؽالح ثُؾجٗذ٤ٖ ثُٔغ٤طش٣ٖ ُِذٓجؽ 
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         ( ُؼ٤٘ض٤ٖ ٓغضوِض٤ٖ ك٢ فجُز ثُؼ٤٘جس ثٌُذ٤شر ٣ٞٝالخضذجس ٛزٙ ثُلشػ٤ز ، صْ ثعضخذثّ ثخضذجس ٓجٕ ٣ٝض٢٘ )

٢ دسؽجس ؽالح ثُٔؾٔٞػض٤ٖ ثُؼجدطز ٝثُضؾش٣ذ٤ز ك٢ ًَ دُؼذ ٖٓ أدؼجد ( ، ُِٔوجسٗز د٤ٖ ٓضٞعطٕٓ >)ٕ 

ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُش٣جػ٢ )ٜٓجسر ثالعضوشثء ، ٜٓجسر ثالعض٘ضجػ ، ٜٓجسر ثُضؼذ٤ش دجُشٓٞص ، ٜٓجسر ثُٔ٘ق٢ 

 .( ًَ ػ٠ِ فذر ر ثالعضوظجء ، ٜٝٓجسر فَ ثُٔغؤُزثُؼاله٢ ، ٜٓجس

٢٘ " إل٣ؾجد دالُز ثُلشٝم د٤ٖ سصخ ٓضٞعطجس دسؽجس ثُطالح ك٢ ٗضجةؼ ثخضذجس " ٓجٕ ٝص:  (9ؽذٍٝ سهْ )

 ثُٔؾٔٞػض٤ٖ ُذٟ ؽالح ثُؾجٗذ٤ٖ ثُٔغ٤طش٣ٖ ٓؼج  ٖٓ ثُذٓجؽ

 ( 8ٔ، ػذد ثُٔؾٔٞػز ثُضؾش٣ذ٤ز =  ٕٓ) ػذد ثُٔؾٔٞػز ثُؼجدطز = 
ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش 

 ثُش٣جػ٢
 ثُٔؾٔٞػز

ٓضٞعؾ 

 ثُشصخ

ٓؾٔٞع 

 ثُشصخ

 ه٤ٔضج

ٞ٣ٞ ٣ٔ ،ٕ 
 Uه٤ٔز 

ه٤ٔز 

Z 

ٓغضٟٞ 

 ثُذالُز

 ٜٓجسر ثالعضوشثء

 ٘.ٖٔٔ ٘.ٙ٘ٗ 8ٕ.ٕٕ ثُؼجدطز

ٖٔٔ.٘ 
-

ٔ.99 

دثُز ػ٘ذ 

ٓغضٟٞ دالُز  

ٓ.ٓ٘ 
 ثُضؾش٣ذ٤ز

ٔ٘.8ٓ 
ٕ8ٗ.٘ ٕٗٙ.٘ 

 ٜٓجسر ثالعض٘ضجػ

 ٘.2ٓٔ ٘.ٕٙٗ ٕٔ.ٖٕ ثُؼجدطز

ٔٓ2.٘ 
- 

ٕ.ٔ2 

دثُز ػ٘ذ 

ٓغضٟٞ دالُز  

ٓ.ٓ٘ 
 ثُضؾش٣ذ٤ز

ٔ٘.ٗ2 
ٕ28.٘ ٕٕ٘ 

٤ش ٜٓجسر ثُضؼذ

 دجُشٓٞص

 ٓٔٔ ٓٙٗ ٖٕ ثُؼجدطز

ٔٔٓ - ٕ.ٔ 

دثُز ػ٘ذ 

ٓغضٟٞ دالُز  

ٓ.ٓ٘ 
 ثُضؾش٣ذ٤ز

ٔ٘.ٙٔ 
ٕ8ٔ ٕ٘ٓ 

ٜٓجسر ثُٔ٘ق٢ 

 ثُؼاله٢

 ٘.٘ٓٔ ٘.ٗٙٗ ٕٕ.ٖٕ ثُؼجدطز

ٔٓ٘.٘ 
- 

ٕ.ٕٖ 

دثُز ػ٘ذ 

ٓغضٟٞ دالُز  

ٓ.ٓ٘ 
 ثُضؾش٣ذ٤ز

ٔ٘.ٖٙ 
ٕ2ٙ.٘ ٕ٘ٗ.٘ 

 ٜٓجسر ثالعضوظجء

 ٘.99 ٘.2ٓٗ ٕ٘.ٖٕ ثُؼجدطز

99.٘ 
- 

ٕ.ٗٔ 

دثُز ػ٘ذ 

ٓغضٟٞ دالُز  

ٓ.ٓ٘ 
 ثُضؾش٣ذ٤ز

ٔ٘.ٕٓ 
ٕ2ٓ.٘ ٕٙٓ.٘ 

 ٜٓجسر فَ ثُٔغؤُز

 ٙٓٔ ٗٙٗ ٕٓ.ٖٕ ثُؼجدطز

ٔٓٙ 
- 

ٕ.ٕٕ 

دثُز ػ٘ذ 

ٓغضٟٞ دالُز  

ٓ.ٓ٘ 
 ثُضؾش٣ذ٤ز

ٔ٘.ٖ9 
ٕ22 ٕ٘ٗ 

 ثالخضذجس ًٌَ

 ٘.ٔٔٔ ٘.8٘ٗ 9ٕ.ٕٕ ثُؼجدطز

ٔٔٔ.٘ 
- 

ٕ.ٓ٘ 

دثُز ػ٘ذ 

 ٓغضٟٞ دالُز 

ٓ.ٓ٘ 
 ثُضؾش٣ذ٤ز

ٔ٘.ٙ9 
ٕ8ٕ.٘ ٕٗ8.٘ 

 

( 9ٙ.ٔ( ثُؾذ٤ُٝز  )Z( ثُٔقغٞدز ك٢ ؽ٤ٔغ ثألدؼجد أًذش ٖٓ ه٤ٔز )٣Zضؼـ ٖٓ ثُؾذٍٝ ثُغجدن إٔ ه٤ٔز )

( ٝػ٤ِٚ ٣ضْ سكغ ثُلشع ثُظلش١ ٝهذٍٞ ٘ٓ.ٓٝٓغضٟٞ دالُز )  ٖٙ=  ٕ – 8ٖٝرُي ػ٘ذ دسؽز فش٣ز 

( د٤ٖ ٓضٞعط٢ ٘ٓ.ٓ = αرثس دالُز إفظجة٤ز ػ٘ذ ٓغضٟٞ ) ثُذذ٣َ ٝثُز١ ٣٘ض ػ٠ِ أٗٚ  " صٞؽذ كشٝم

دسؽجس ثُٔؾٔٞػض٤ٖ ثُضؾش٣ذ٤ز ٝثُؼجدطز ك٢ ثُضطذ٤ن ثُذؼذ١ الخضذجس ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُش٣جػ٢ ػ٠ِ ؽالح 

 ثُؾجٗذ٤ٖ ثُٔغ٤طش٣ٖ ٓؼج  ُظجُـ ثُٔؾٔٞػز ثُضؾش٣ذ٤ز "

عضخذثّ إعضشثص٤ؾ٤ز ثُؼظق ثُز٢٘ٛ ٣ٝؼضٝ ثُذجفظ عذخ ٝؽٞد كشٝم ُظجُـ ثُٔؾٔٞػز ثُضؾش٣ذ٤ز إ٠ُ إٔ ث

فذ٣غز دجُ٘غذز ُِطِذز ُٝزُي الهش ٗؾجفج  ٖٓ دذث٣ز صطذ٤وٜج ٝرُي ُِقٔجط ٝثإلهذجٍ ثُؾ٤ذ ػ٤ِٜج ، ٝٛزٙ ثألٓٞس 

صض٣ذ ٖٓ ثُضقظ٤َ ٝص٤ٔ٘ز ثُضل٤ٌش ًٝزُي شؼٞس ثُطالح دجُغوز دؤٗلغْٜ ٝثُشؿذز ك٢ ثُٔشجسًز ٝإدذثء ثُشأ١ ، 

جد٢ ٓغ ثألٗشطز ثُٔظجفذز ألٜٗج ٓض٘ٞػز صِذ٢ فجؽجصْٜ ٝسؿذجصْٜ ٓٔج أعش ك٢ ص٤ٔ٘ز ٝٛزث أٝؽذ ثُضلجػَ ثإل٣ؾ

صل٤ٌشْٛ ثُش٣جػ٢ ، ٣ٝؼٞد رُي أ٣ؼج  إ٠ُ ؽذ٤ؼز ٓجدر ثُش٣جػ٤جس ك٢ ٛزث ثُٔغضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ ٝٓج صض٤ٔض دٚ ٖٓ 

ٖٓ ثالعضوظجء ٝثُذقظ  ٓؼِٞٓجس ، إػجكز إ٠ُ أٜٗج صِذ٢ ثفض٤جؽجس ثُطِذز ثُٔؼشك٤ز ، ٝدجُضج٢ُ صذكؼْٜ إ٠ُ ٓض٣ذ

 ك٢ صِذ٤ز ثفض٤جؽجصْٜ ثُٔؼشك٤ز ثُٔضضث٣ذر ُٜزٙ ثُٔجدر .
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أؿِذْٜ ُذ٣ٚ ثُؾجٗذجٕ ٖٓ ثُذٓجؽ ٛٔج ثُٔغ٤طشثٕ ، ٖٝٓ ثُٔؼشٝف إٔ  ثُؼجشش ثألعجع٢ٝدٔج إٔ ؽالح ثُظق 

ٓغ ثُذٓجؽ إعضشثص٤ؾ٤ز ثُؼظق ثُز٢٘ٛ ثُٔغضخذٓز ك٢ ٛزٙ ثُذسثعز أ٣ؼج  ٢ٛ إعضشثص٤ؾ٤ز ٓض٘جؿٔز ٝٓضٞثكوز 

 ٝصغجس ػ٘ذ ثُٔضؼ٤ِٖٔ ٖٓ خالٍ ٓٞثؽٜز ثُطجُخ دٔشٌِز أٝ إعجسصٚ دٔٞهق ف٤جص٢ أٝ فذط صؼ٢ٔ٤ِ ٓؼ٤ٖ .

 

ٖ خالٍ ؽشؿ أعتِز  ٣ٝشؽغ ثُغذخ أ٣ؼج  إ٠ُ إٔ ثُذسثعجس صش٤ش إ٠ُ إٔ ٛزٙ ثإلعضشثص٤ؾ٤ز ص٘شؾ ثُذٓجؽ ٤ًِز ٓ 

٠ُ ثُذٓجؽ ، ك٤ؼَٔ ثُذٓجؽ د٤ٌِضٚ ُالعضؾجدز عجدشر أًجٗش صوجسد٤ز أّ صذجػذ٣ز ٓٔج ٣غ٤ش ثُؼظخ ثُٔؤد١ إ

ُِٔغ٤شثس ثُضؼ٤ٔ٤ِز ٣ٝ٘ضؼ أكٌجسث  ٓؼ٤٘ز ُٔٞثؽٜز ثُٔٞهق ، ٝأ٣ؼج  إٕ ثُضل٤ٌش ال ٣شصذؾ دؾجٗخ ٓؼ٤ٖ ٖٓ ثُذٓجؽ 

ٝإٗٔج ٣ٌٕٞ إٗضجػ ٛزث ثُضل٤ٌش ٖٓ خالٍ ثشضشثى ثُؾجٗذ٤ٖ ٓؼج  ، ٝدجُضج٢ُ كئٕ ٛزٙ ثإلعضشثص٤ؾ٤ز صؼَٔ ػ٠ِ صلؼ٤َ 

 ؽ ًِٚ ٝصؼضص هذسثس ثُؾجٗذ٤ٖ ٓؼج  .  ثُذٓج

 

٣ٝؼضٝ ثُذجفظ صلٞم ؽالح ثُٔؾٔٞػز ثُضؾش٣ذ٤ز ثُز٣ٖ دسعٞث دئعضشثص٤ؾ٤ز ثُؼظق ثُز٢٘ٛ ػ٠ِ ثُطش٣وز 

ثُضو٤ِذ٣ز ك٢ صذس٣ظ ثُش٣جػ٤جس ٝك٢ ص٤ٔ٘ز ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُش٣جػ٢ ثُٔذسٝعز )ثالعضوشثء ، ثالعض٘ضجػ ، 

( ف٤ظ ظٜشس ثُ٘ضجةؼ ُٞؽٞد كشٝم رثس دالُز ، ثالعضوظجء ، ٝفَ ثُٔغؤُز ؼاله٢ثُضؼذ٤ش دجُشٓٞص ، ثُٔ٘ق٢ ثُ

( ُؾ٤ٔغ ثُٜٔجسثس أًذش ٖٓ ه٤ٔضٜج ثُؾذ٤ُٝز ، Zإفظجة٤ز ُظجُـ ثُٔؾٔٞػز ثُضؾش٣ذ٤ز ف٤ظ دِـش ه٤ٔز )

ٝخجطز ك٢ ؽالح ثُؾجٗذ٤ٖ ثُٔغ٤طش٣ٖ ، ٝرُي سؿْ ثعضخذثٜٓج ك٢ ٗلظ ثُٔٞػٞػجس ٤ُِٔضثس ثُض٢ صض٤ٔض 

 ثص٤ؾ٤ز ثُؼظق ثُز٢٘ٛ ٖٓ ثُطش٣وز ثُضو٤ِذ٣ز .دٜج إعضش

 

 :ّذفس٘شُا اخرثاس صحح الفشض٘ح الشاتعح 

ُوذ ٗظش ثُلشػ٤ز ثُشثدؼز ٖٓ كشػ٤جس ٛزٙ ثُذسثعز ػ٠ِ أٗٚ " ال صٞؽذ كشٝم رثس دالُز إفظجة٤ز ك٢ 

ٖٓ  ٓغضٟٞ دؼغ ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُش٣جػ٢ ُذٟ ؽالح ثُٔؾٔٞػز ثُضؾش٣ذ٤ز صؼضٟ إ٠ُ ثُؾجٗخ ثُٔغ٤طش

 ثُذٓجؽ ) أ٣ٖٔ ، أ٣غش ، ثُؾجٗذ٤ٖ ٓؼج  ( "  .

 ثُؼذد ه٤ِِز  ألٕ ثُؼ٤٘ز رُي ٣ِٝظ ، ًشٝعٌجٍ ثخضذجس دجعضخذثّ ثُذجفظ هجّ ثُلشع ٛزث طقز ٖٓ ُِٝضقون

 .رُي ٣ٞػـ (ٓٔ) ٝثُؾذٍٝ

 ثُلشٝمثُذالُز ُِضؼشف ػ٠ِ  ٝٓغضٟٞ ثُذالُز ٝه٤ٔز ثُقش٣ز ٝدسؽز ًج١ ٓشدغ ٝه٤ٔز ثُؼذد : (ٓٔؽذٍٝ سهْ )

 ( ٕ) دذسؽز فش٣ز =   " ، ثُؾجٗذ٤ٖ ٓؼج   أ٣غش أ٣ٖٔ ،" ك٢ ثُؾجٗخ ثُٔغ٤طش ٖٓ ثُذٓجؽ 

ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش 

 ثُش٣جػ٢

ثُؾجٗخ ثُٔغ٤طش ٖٓ 

 ثُذٓجؽ
 ثُؼذد

ه٤ٔز ًج١ 

 صشد٤غ

ه٤ٔز 

 ثُذالُز
 ٓغضٟٞ ثُذالُز

 ٜٓجسر ثالعضوشثء

 ٖ ثُؾجٗخ ثأل٣ٖٔ

 ؿ٤ش دثُز إفظجة٤ج   ٖٖٙ.ٓ ٕٙٓ.ٕ
 9 ثأل٣غشثُؾجٗخ 

 8ٔ ثُؾجٗذجٕ ٓؼج  ثُٔغ٤طشثٕ

 ٖٓ ثُٔؾٔٞع

 ٜٓجسر ثالعض٘ضجػ

 ٖ ثُؾجٗخ ثأل٣ٖٔ

 ؿ٤ش دثُز إفظجة٤ج   ٗٙٓ.ٓ 9ٓٗ.٘
 9 ثُؾجٗخ ثأل٣غش

 8ٔ ثُؾجٗذجٕ ٓؼج  ثُٔغ٤طشثٕ

 ٖٓ ثُٔؾٔٞع

ٜٓجسر ثُضؼذ٤ش 

 دجُشٓٞص

 ٖ ثُؾجٗخ ثأل٣ٖٔ

 ة٤ج  ؿ٤ش دثُز إفظج 92ٓ.ٓ 2ٗٙ.ٗ
 9 ثُؾجٗخ ثأل٣غش

 8ٔ ثُؾجٗذجٕ ٓؼج  ثُٔغ٤طشثٕ

 ٖٓ ثُٔؾٔٞع

ٜٓجسر ثُٔ٘ق٢ 

 ثُؼاله٢

 ٖ ثُؾجٗخ ثأل٣ٖٔ

 9 ثُؾجٗخ ثأل٣غش ؿ٤ش دثُز إفظجة٤ج   2ٔ٘.ٓ 2ٓٙ.ٓ

 8ٔ ثُؾجٗذجٕ ٓؼج  ثُٔغ٤طشثٕ
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 ٖٓ ثُٔؾٔٞع

 ٜٓجسر ثالعضوظجء

 ٖ ثُؾجٗخ ثأل٣ٖٔ

 ؿ٤ش دثُز إفظجة٤ج   9ٕٓ.ٓ 2ٕٙ.ٗ
 9 ثُؾجٗخ ثأل٣غش

 8ٔ ثُؾجٗذجٕ ٓؼج  ثُٔغ٤طشثٕ

 ٖٓ ثُٔؾٔٞع

 ٜٓجسر فَ ثُٔغؤُز

 ٖ ثُؾجٗخ ثأل٣ٖٔ

 ؿ٤ش دثُز إفظجة٤ج   2ٕٓ.ٓ 2٘ٙ.ٓ
 9 ثُؾجٗخ ثأل٣غش

 8ٔ ثُؾجٗذجٕ ٓؼج  ثُٔغ٤طشثٕ

 ٖٓ ثُٔؾٔٞع

 ثالخضذجس ًٌَ

 ٖ ثُؾجٗخ ثأل٣ٖٔ

 ؿ٤ش دثُز إفظجة٤ج   ٕٔٗ.ٓ 8ٗ8.ٕ
 9 ثُؾجٗخ ثأل٣غش

 8ٔ ثُؾجٗذجٕ ٓؼج  ثُٔغ٤طشثٕ

 ٖٓ ثُٔؾٔٞع

 فجُز ك٢ ٛزث ثالخضذجس ػجدر ٣ٝغضخذّ ثُلشع ٛزث طقز ٖٓ ُِضقون "  ٣ِٝظ ًشٝعٌجٍ " ثخضذجس ثعضخذثّ صْ

 ٝٓغضٟٞ ثُذالُز ٝه٤ٔز ٣زثُقش ٝدسؽز ًج١ ٓشدغ ه٤ٔز فغجح ألؽَ ٝرُي ثُؼذد ه٤ِِز ثُذسثعز ػ٤٘ز ًٕٞ

 = α) ٓغض١ٞ ػ٘ذ إفظجة٤ز دالُز كشٝم رثس صٞؽذ ال أٗٚ ثالخضذجس ٛزث ٗضجةؼ ٝد٤٘ش د٤ٖ ثُطالح ، ثُذالُز

أ٣ٖٔ ، أ٣غش ،   " ثُؾجٗخ ثُٔغ٤طش ٖٓ ثُذٓجؽ ٣ؼضٟ إ٠ُ ك٢ ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُش٣جػ٢ د٤ٖ ثُطالح ( ٘ٓ.ٓ

 . " ؽجٗذ٤ٖ ٓؼج  

٣زًش دجُ٘غذز العضخذثّ إعضشثص٤ؾ٤ز ثُؼظق  صؤع٤ش ُٚ ٣ٌٖ ُْ ثُٔغ٤طش ٖٓ ثُذٓجؽثُؾجٗخ  إٔ ٛزث ٖٓ ٝٗغضخِض

ثُز٢٘ٛ ك٢ ص٤ٔ٘ز دؼغ ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُش٣جػ٢ ، ك٘غض٘ضؼ ٖٓ رُي أٗٚ ال صٞؽذ كشٝم رثس دالُز إفظجة٤ز 

ٖٓ ك٢ ٓغضٟٞ دؼغ ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُش٣جػ٢ ُذٟ ؽالح ثُٔؾٔٞػز ثُضؾش٣ذ٤ز صؼضٟ إ٠ُ ثُؾجٗخ ثُٔغ٤طش 

 . ( ؼج  ثُذٓجؽ ٜٓٔج ٣ٌٖ )أ٣ٖٔ ٓغ٤طش ، أ٣غش ٓغ٤طش ، أ٣ٖٔ ٝأ٣غش ٓغ٤طشثٕ ٓ

ك٤ٌٖٔ ثُوٍٞ : أٗٚ ػ٠ِ ثُشؿْ ٖٓ إٔ ؽالح ثُٔؾٔٞػز ثُضؾش٣ذ٤ز دـغ ثُ٘ظش أْٜٗ ٣ٔضٌِٕٞ أدٓـز )أ٣ٖٔ 

ُْٜ  (  كوذ ثعضخذٓش إعضشثص٤ؾ٤ز ثُؼظق ثُز٢٘ٛ ك٢ ثُضذس٣ظ٣غش ٓغ٤طش ، ؽجٗذ٤ٖ ٓغ٤طش٣ٖ ٓؼج  ٓغ٤طش ، أ

ؽ٤ٔؼج  إال أٗٚ ُْ صظٜش كشٝم ؽٞٛش٣ز ٝدثُز إفظجة٤ج  ك٢ ثخضذجس ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُش٣جػ٢ ٝثػقز ٤ٔٓٝضر 

 صؼضٟ ُِؾجٗخ ثُٔغ٤طش .

 

  :الذساسح ذْص٘اخ

 :٢ِ٣  دٔج كئٗٚ ٣ٞط٢ ثُذجفظ ٓالفظجس ػ٠ِ ٝد٘جء ػٜ٘ج صٔخؼش ثُض٢ ٝثُ٘ضجةؼ ثُذسثعز ٛزٙ صطذ٤ن ػٞء ك٢

 :ثُذسثع٤ز  ٔ٘جٛؼثُ ُٔظ٢ٔٔ صٞط٤جس . ٔ

 ٖٓ ث٤ُٔٔضر ثُطذوز فجؽجس ٤ُشذغ ثُذسثع٤ز ثُٔ٘جٛؼ ثُش٣جػ٢ دؾ٤ٔغ ٜٓجسثصٚ ك٢ ثُضل٤ٌش ٓؾجٍ إدخجٍ -

 .ص٤ٔ٘ضٜج ٝصط٣ٞشٛج ػ٠ِ ٣ٝؼَٔ ثُطذوز صِي ػ٠ِ ثُٔقجكظز ػ٠ِ ٣ؼَٔ ٓٔج ثُطالح ،

ٝرُي ًئعضشثص٤ؾ٤ز ثُؼظق  ُذٟ ثُطِذز ثُضل٤ٌش ثُش٣جػ٢ صؼض٣ض إعضشثص٤ؾ٤جس ثُضذس٣ظ ثُض٢ ص٢ٔ٘ ٜٓجسثس -

 ثُز٢٘ٛ ٝؿ٤شٛج .

ػشٝسر ثفضٞثء ٓ٘جٛؼ ثُش٣جػ٤جس ٓٞثهق إلعجسر ثُضل٤ٌش ، دق٤ظ ٣ضْ صٞػ٤ـ ٤ًل٤ز صذس٣غٜج ٖٓ خالٍ أدُز  -

 ُِٔؼ٤ِٖٔ ، ٝٝػغ أعتِز ك٢ ثُٜٔ٘جػ ص٢ٔ٘ ثُوذسر ػ٠ِ ػظق ثُذٓجؽ ٖٓ خالٍ أعتِز عجدشر .

 :ثُضؼ٤ٔ٤ِز  ثُٔٞثد ُٔٞؽ٢ٜ صٞط٤جس . ٕ 

ػوذ دٝسثس صذس٣ذ٤ز ُِٔؼ٤ِٖٔ ٝصٞػ٤ـ ٤ًل٤ز ثٌُشق ػٖ ثُؾجٗخ ثُٔغ٤طش ػ٘ذ ثُطالح ػٖ ؽش٣ن  -

 ثخضذجسثس ٝرُي ُِضؼشف ػ٠ِ ثإلعضشثص٤ؾ٤ز ثُٔ٘جعذز ثُٔغضخذٓز ك٢ ثُضذس٣ظ .

ثعضخذثّ إعضشثص٤ؾ٤جس ٓخضِلز ُِضذس٣ظ ٝخجطز إعضشثص٤ؾ٤ز  أ٤ٔٛز ٝصٞػ٤ـ ثُٔؼ٤ِٖٔ ٓغ ُوجءثس ػوذ -

 .ك٢ ثُضذس٣ظ ثُؼظق ثُز٢٘ٛ
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 ، ثُؾجٗخ ثأل٣ٖٔ ( دـِ  ثُٔضؼِوز  ثُضل٤ٌش ؽ٤ٔغ ٜٓجسثس ُضشَٔ ثُش٣جػ٤جس ٓ٘جٛؼ ك٢ ثألعتِز ط٤جؿز ص٘ٞع -

 ُِذٓجؽ . ) ٓؼج   ثُؾجٗذ٤ٖ ، ثأل٣غش ثُؾجٗخ

ص٤ٔ٘ز  ٝصٞظ٤لٜج ك٢ صقؼ٤ش ثُذسٝط دجعضخذثّ إعضشثص٤ؾ٤ز ثُؼظق ثُز٢٘ٛ ٤ًل٤ز ثُٔؼ٤ِٖٔ ُضؼ٤ِْ دٝسثس ػوذ -

  .ثُش٣جػ٢ ثُضل٤ٌش ٜٓجسثس

 :ُِٔؼ٤ِٖٔ  صٞط٤جس . ٖ

ثُضش٤ًض ك٢ ثُٔشثفَ ثُضذس٣غ٤ز ثُٔض٘ٞػز ػ٠ِ ثُطالح ر١ٝ ثُؾجٗخ ثأل٣ٖٔ ٝثأل٣غش ثُٔغ٤طش ُِذٓجؽ ك٢  -

 ص٤ٔ٘ز ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُش٣جػ٤ز ُذ٣ْٜ ٝؿ٤شٛج .

ؽ ٝرُي ُض٤ٔ٘ز ثُؾجٗخ ط٤جؿز ثُذسٝط دٔج ٣ضلن ٓغ ثُؾٞثٗخ ثُـ٤ش ٓغ٤طشر ٖٓ ثُذٓج ػ٠ِ ثُٔؼ٤ِٖٔ صذس٣خ -

  .ثأل٣ٖٔ أٝ ثأل٣غش ثُـ٤ش ٓغ٤طش دجعضخذثّ أعج٤ُخ ٓض٘ٞػز 

  ثُش٣جػ٤ز ك٢ ثُؾٞثٗخ ثُـ٤ش ٓغ٤طشر ٖٓ  ثُٔغؤُز فَ ٝخطٞثس ثُش٣جػ٢ ثُضل٤ٌش أٗٔجؽ ثُطالح صؼ٤ِْ -

  ثُذٓجؽ .

ؽجٗذ٢ ثُذٓجؽ ٝثُؼَٔ ػ٠ِ ثُطالح دٔج ٣ضلن ٓغ  ٓغض٣ٞجس ُؾ٤ٔغ ثُٔالةٔز ثُذ٤ض٤ز ثُٞثؽذجس دئػذثد ثالٛضٔجّ -

 .ٓضجدؼضٜج

 :الذساسح  همرشحاخ

 :ثألٓٞس ثُضج٤ُز  ثُذجفظ ٣وضشؿ ثُذسثعز ٛزٙ ػٞء ك٢

 ٝثُغج١ٞٗ . ثألعجع٢ ثُضؼ٤ِْ ك٢ أخشٟ كظٍٞ ػ٠ِ ٓشجدٜز دسثعجس إؽشثء -

 ٓجدر ثُش٣جػ٤جس دجعضخذثّ ٗقٞ ٝث٤َُٔ ثُش٣جػ٢ ثُضل٤ٌش ص٤ٔ٘ز إٌٓج٤ٗز فٍٞ ٝدقٞط دسثعجس إؽشثء -

 .إعضشثص٤ؾ٤جس صذس٣ظ ٓخضِلز 

 ثُذٓجؽ . إؽشثء دسثعجس ٓشجدٜز صوّٞ دذسثعز ٝٝطق ص٤ٔ٘ز ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ك٢ ثُؾجٗخ ثُٔغ٤طش ٖٓ  -

إعضشثص٤ؾ٤ز ثُؼظق  دجعضخذثّ ص٤ٔ٘ضٜج ػ٠ِ ٝثُؼَٔ ثُش٣جػ٢ ثُضل٤ٌش ٖٓ ٜٓجسثس ٜٓجسثس أخشٟ ثعضخذثّ -

 .ٓخضِلز  كظٍٞ ػ٠ِ ٝصطذ٤وٜج ثُز٢٘ٛ ،

 ُِٔ٘جٛؼ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُٞعجةَ دشٗجٓؼ ك٢ ثُضذس٣ظ دئعضشثص٤ؾ٤جس صخضِق ػٖ ثُطش٣وز ثُضو٤ِذ٣ز كٌشر إدٓجػ -

 ثُلِغط٤٘٤ز . ٝثُضؼ٤ِْ ثُضشد٤ز ُٞصثسر ثُضجدؼز

ص٤ٔ٘ز ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش دشٌَ ػجّ ٝثُضل٤ٌش ثُش٣جػ٢ دشٌَ  ك٢ ثُؼ٤ِٔز ثُذقٞط ٖٓ ثُٔض٣ذ دؼَٔ ثالٛضٔجّ -

  .خجص

س ٓ٘شطز ك٢ ػ٤ِٔز ثُضذس٣ظ ُِؾجٗخ ثأل٣غش ثُـ٤ش ٓغ٤طش ٖٓ ثُذٓجؽ ٓغَ )إعضشثص٤ؾ٤ز ثعضخذثّ إعضشثص٤ؾ٤ج -

 ( .ذ٘جة٢ ، دٝسر ثُضؼِْ ، ٝؿ٤شٛجثُٔض٘جهؼجس ، ثُضؼِْ ثُ

ثعضخذثّ إعضشثص٤ؾ٤جس ٓ٘شطز ك٢ ػ٤ِٔز ثُضذس٣ظ ُِؾجٗخ ثأل٣ٖٔ ثُـ٤ش ٓغ٤طش ٖٓ ثُذٓجؽ ٓغَ )إعضشثص٤ؾ٤ز  -

 ( .، ثُٔضشجدٜجس ، ٝؿ٤شٛج خ ثألدٝثسعٌٔجٕ ، ثُضٔغ٤َ ُٝؼ

ثعضخذثّ إعضشثص٤ؾ٤جس ٓ٘شطز ك٢ ػ٤ِٔز ثُضذس٣ظ ُؾجٗذ٢ ثُذٓجؽ ٓؼج  ٓغَ )إعضشثص٤ؾ٤ز ثُضغش٣غ ثُٔؼشك٢ ،  -

 ( .ذٓجؽ ، ثُضؼِْ ثُضٞثُذ١ ، ٝؿ٤شٛجػظق ثُ

 لائوح الوشاخع

 أٝال  : ثُٔشثؽغ ثُؼشد٤ز :

 ثُوشإٓ ثٌُش٣ْ .
( ، ث٣ٌُٞش : ٌٓضذز ثُلالؿ ُِ٘شش  ٕؼ ثُش٣جػ٤جس ثُٔذسع٤ز ٝصذس٣غٜج " ) ؽ ( " ٓ٘جٛ ٖٕٓٓ( أدٞ ص٣٘ز ، كش٣ذ ) ٔ)

 ٝثُضٞص٣غ  .

( " أعش ثعضخذثّ ؽش٣وز ثُؼظق ثُز٢٘ٛ ك٢ ص٤ٔ٘ز ثُضقظ٤َ ٝثُضل٤ٌش ثُ٘جهذ ك٢ ٓجدر  8ٕٓٓ( أدٞ ع٤٘٘ز ، ػٞدر ) ٕ)

ٓؼز ثُ٘ؾجؿ ُألدقجط ) ثُؼِّٞ ثإلٗغج٤ٗز ( ، ثُؾـشثك٤ز ُذٟ ؽِذز ٤ًِز ثُؼِّٞ ثُضشد٣ٞز ثألٗٞسٝث ك٢ ثألسدٕ " ، ٓؾِز ؽج

 .   ٘، ثُؼذد  ٕٕٓؾِذ 

( "  ص٤ٔ٘ز ثُضل٤ٌش ٖٓ خالٍ ثُٜٔ٘ؼ ثُٔذسع٢"  ٌٓضذز ثُششذ ُِ٘شش ٝثُضٞص٣غ ، ثُش٣جع ،  ٕٕٓٓ( ثُذٌش ، سش٤ذ ) ٖ)

 ثُغؼٞد٣ز .

ثُٔشٌالس ك٢ ص٤ٔ٘ز ثُضل٤ٌش ( : " أعش ثعضخذثّ إعضشثص٤ؾ٤ز صذس٣غ٤ز هجةٔز ػ٠ِ فَ  ٕٙٓٓ( ثُخط٤خ ، ٓقٔذ ) ٗ)

ثُش٣جػ٢ ٝثالصؾجٛجس ٗقٞ ثُش٣جػ٤جس ُذٟ ؽالح ثُظق ثُغجدغ ثألعجع٢ ك٢ ثألسدٕ " ، سعجُز دًضٞسثر ؿ٤ش 

 ٓ٘شٞسر ، ثُؾجٓؼز ثألسد٤ٗز ، ػٔجٕ ، ثألسدٕ .



2ٔٔ 

 2ٕٔٓثُؼذد ثُغجٖٓ ػشش ُغ٘ز                                                 ٓؾِز ثُذقظ ثُؼ٠ِٔ ك٠ ثُضشد٤ز            

 

 

ج٤ٗز ، ػٔجٕ : دثس ( : " ٓذجدا ثُو٤جط ٝثُضو٣ْٞ ك٢ ثُضشد٤ز " ، ثُطذؼز ثُغ 998ٔ( ثُض٣ٞد ، ٗجدس ك٢ٜٔ ، ٝآخشٕٝ ) ٘)

 ثُلٌش .

( : " كجػ٤ِز إعضشثص٤ؾ٤ز ثُؼظق ثُز٢٘ٛ ك٢ ص٤ٔ٘ز هذسثس ثُضل٤ٌش ثالدضٌجس١ ٝثُضقظ٤َ  ٕٕٓٓ( ثُؼض٤ذ٢ ، ػق٠ ) ٙ)

ثُٔضٞعؾ دٔذ٣٘ز ثُش٣جع " ، سعجُز ٓجؽغض٤ش ) ؿ٤ش ٓ٘شٞسر ( ،  در ثُؼِّٞ ُذٟ ؽجُذجس ثُظق ثألٍٝثُذسثع٢ ك٢ ٓج

 ز ، ثُش٣جع ، ثُغؼٞد٣ز.٤ًِز ثُضشد٤ -٤ًِز ثُذ٘جس

( " ثُؼ٤ِٔجس ثُش٣جػ٤ز ثُلجػِز ك٢ ؽجٗذ٢ ثُذٓجؽ ػ٘ذ ؽِذز ثُظق ثُضجعغ  2ٕٓٓ( ثُـٞؽ٢ ، ػجؽق ػذذثُؼض٣ض ) 2)

 دـضر " ، سعجُز ٓجؽغض٤ش ، ٤ًِز ثُضشد٤ز ، ثُؾجٓؼز ثإلعال٤ٓز دـضر ، كِغط٤ٖ .

( ، ثُوجٛشر : ٌٓضذز  ٖك٢ ثُٔذسعز ثُغج٣ٞٗز  " ) ؽ ( "  صذس٣ظ ثُش٣جػ٤جس  99ٗٔ( خ٤ِلز ، خ٤ِلز ػذذ ثُغ٤ٔغ ) 8)

 ثُٜ٘ؼز ثُٔظش٣ز .

 ( " صؼ٤ِْ ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ٝصؼِٜٔج ك٢ ثُش٣جػ٤جس " ، ؿضر : دثس ثُٔ٘جسر . ٕٔٓٓ( ر٣جح ، ع٤َٜ ) 9)

٤ز ٓوضشفز ك٢ صذس٣ظ ثُش٣جػ٤جس ُض٘ٔ إعضشثص٤ؾ٤ز( " كجػ٤ِز ٕ٘ٔٓ( ثُشجر٢ُ ، سد٤غ فٔذ هللا ػذذ ثُؼض٣ض )ٓٔ)

ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُش٣جػ٢ ٜٝٓجسثس ثُضٞثطَ ثُش٣جػ٢ ُذٟ صال٤ٓز ثُٔشفِز ثالدضذثة٤ز . ٓؾِز صشد٣ٞجس ثُش٣جػ٤جس ، 

 ( إدش٣َ ، ثُؾضء ثُغج٢ٗ . ٓظش .ٗ( ثُؼذد )8ٔثُٔؾِذ )

ضذز ( ، ث٣ٌُٞش : ٌٓ ٕ) ؽ أعِٞح ثألُؼجح ك٢ صؼ٤ِْ ٝصؼِْ ثُش٣جػ٤جس "  ) " ٕٕٓٓ( ػلجٗز ، ػضٝ إعٔجػ٤َ ) ٔٔ)

 .ثُلالؿ ُِ٘شش ٝثُضٞص٣غ  .

( "  ثُضل٤ٌش ٝثُٜٔ٘جػ ثُٔذسع٢ " ، ث٣ٌُٞش : ٌٓضذز ثُلالؿ ُِ٘شش ٝثُضٞص٣غ  ٖٕٓٓ( ػلجٗز ، ػضٝ ، ػذ٤ذ ، ٤ُْٝ ) ٕٔ)

. 

( " ثُضذس٣ظ ثُظل٢ دجُزًجٝثس  ثُٔضؼذدر " دثس  ٕٗٓٓ)  ٗؾ٤خ ( ػلجٗز ، ػضٝ إعٔجػ٤َ ، ثُخضٗذثس ، ٗجةِزٖٔ)

 ثُضٞص٣غ ، ؿضر ، كِغط٤ٖ .ثُٔوذثد ُِ٘شش ٝ

( " إعضشثص٤ؾ٤جس صذس٣ظ ثُش٣جػ٤جس ك٢ ٓشثفَ ثُضؼ٤ِْ ثُؼجّ  " ، خج٤ٗٞٗظ :  2ٕٓٓ( ػلجٗز ، ػضٝ ٝآخشٕٝ ) ٗٔ)

 ؽجٓؼز ثألهظ٠ ، كِغط٤ٖ . –ٌٓضذز ثُطجُخ ثُؾجٓؼ٢ 

ضر : ٌٓضذز آكجم ، ( " ثُضذس٣ظ ٝثُضؼِْ دجُذٓجؽ ر١ ثُؾجٗذ٤ٖ  "   ؿ8ٕٓٓ( ػلجٗز ، ػضٝ ، ثُؾ٤ش ، ٣ٞعق )٘ٔ)

 كِغط٤ٖ .

( : " أعش ثعضخذثّ ٓخططجس ثُٔلج٤ْٛ ك٢ ص٤ٔ٘ز ثُضل٤ٌش ثُش٣جػ٢ ُذٟ ؽالح ثُظق  ٕٗٓٓ( ٓطش ، ٗؼ٤ْ أفٔذ ) ٙٔ)

 ثُغجٖٓ ثألعجع٢ دـضر " ، سعجُز ٓجؽغض٤ش ، ٤ًِز ثُضشد٤ز ، ثُؾجٓؼز ثإلعال٤ٓز دـضر ، كِغط٤ٖ .

ك٢ ثُضشد٤ز ٝػِْ ثُ٘لظ " ، دثس ثُٔغ٤شر ُِ٘شش ٝثُضٞص٣غ ٝثُطذجػز ،  ( " ٓ٘جٛؼ ثُذقظ ٕٓٓٓ( ِٓقْ ، عج٢ٓ ) 2ٔ)

 ػٔجٕ ، ثألسدٕ .

( " ػالهز ثُغ٤طشر ثُذٓجؿ٤ز دجُضخظض ثألًجد٢ٔ٣ ُذٟ ؽِذز ثُٔذثسط ٝثُؾجٓؼجس  2ٕٓٓ( ٗٞكَ ، ٓقٔذ دٌش ) 8ٔ)

 –، ٓؼٜذ ثُضشد٤ز ثُضجدغ ُألٝٗشٝث  ٔذد ، ثُؼ ٕٔثألسد٤ٗز " ، ٓؾِز ؽجٓؼز ثُ٘ؾجؿ ُألدقجط ) ثُؼِّٞ ثإلٗغج٤ٗز ( ، ٓؾِذ 

 ػٔجٕ ، ثألسدٕ .   –دثةشر ثُضشد٤ز ٝثُضؼ٤ِْ 

 ( " ثألعج٤ُخ ثُقذ٣غز ك٢ صذس٣ظ ث ُؼِّٞ " دثس ثٌُضجح ثُؾجٓؼ٢ ، ثإلٓجسثس . ٕ٘ٓٓ( ث٣ُٜٞذ١ ، ص٣ذ ) 9ٔ)

ثُؼجشش ُِظق  -ثألٍٝ ثُؾضء -( " ًضجح ثُش٣جػ٤جس ٕٙٓٓ( ٝصثسر ثُضشد٤ز ٝثُضؼ٤ِْ ثُؼج٢ُ ثُلِغط٤٘٤ز )ٕٓ)

 " ، ثُطذؼز ثُغجُغز ثُضؾش٣ذ٤ز ، سثّ هللا ، كِغط٤ٖ .ثألعجع٢
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