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ُبلطتت  -لبقـتسملا ملعمل تاـنضاح اهفـصوب ملعملا دادعإ جمارب نإ  ،ةيرودلا تاعجارملاب كلذو  اهب ةيانعلا 
ًالبقتـــسم اهحمالم ليكـــشتو تاعمتجملا ءانب يف مهـــسي يذلا جرخملا ةدوج نامـــضل ةمزاللا تاحالـــصإلا ينبتو ، 
ٍّمـات كاردإ ىلع ةـيبرعلا لودـلا تـنـاك ـاملو  ،ةـيميلعتلا ةـموظنملا ةـئيب يف لـعـاف رود نم هـلثمي ـامل ؛ملعملا ةـيمهـأب 
ِتـاهُّجوتلا ُجماربلا كـلت ِقفاُوتل ؛ـاهتـايولوأ ةـمئـاق نمــــــــض يتـأي نأ بـجي هدادـعإ نـإف  ،ةـيلحملا تـابَّلطتملاو ةـيملـاعلا 
 ةوقلا بـناوج ىلع فوقولاو ةـيبرعلا لودـلا يف نيملعملا دادـعإ جماربل قيقدـلا لـيلحتلا نإـف قلطنملا اذـه نمو
 .ىرخألاو ِةنيفلا  نيب هنع ىًنِغ ال ا�يروحم اًعورشم ُّدّعُي  ،ءادألا عفرو اهنيسحت يف ماهسإلا ضرغِل اهيف فعضلاو

 ،ةيبرعلا لودلا ضعب يف )12-7 فوفــصلا( ةيوناثلاو ةطــسوتملا نيتلحرملا يملعم دادعإ عوــضوم رايتخا نإ
ًــــسيئر ًانوكم جماربلا هذه نوكل ،ةخــــسار ةعانق نم عبان  يذلا رودلاب ًاناميإو ،ةيــــساــــسألا ةيميلعتلا ةموظنملا يف ا
 تـسيل سيردتلا ةنهم نإف ،كلذ ىلإ ةفـاضإ ،هـلشف وأ اهل يحالـصإ عوـرشم يأ حاجن يف مهـسي امب ،ملعملا هيدؤي

�ــينقت ًالمع �ــفاــج ا  نيبو ،يلمعلاو يرظنلا نيبو ،نفلاو ملعلا نيبو ،ةــبهوملاو ةــفرعملا نيب عمجت ةــنهم يه لــب ،ا
 ةيوبرت ةلاـــــــسر ،قبـــــــس ام ِّلك قوف اهنأ امك ،عادبإلاو راكتبالا نيبو ،جهانملاو جماربلا ليزنت نيبو ،ميقلاو فراعملا
 .همدقتو عمتجملاب ءاقترالا يف اًرشابمو اًريبك اًماهسإ مهست ةليبن

 ةيوناثلاو ةطــــــسوتملا نيتلحرملل نيملعملا دادعإ جمارب ىلع فوقولا :يه ثحبلا اذه نم ىربكلا ةياغلا نإ
 فدهي ،اذل ؛ةيلودلا ريياعملاو طورــــــشلل اهتباجتــــــسا ىدم ديدحتو ،اهنيماــــــضم يــــــصقتو ،ةيبرعلا لودلا ضعب يف
 ام ىلإ ةيبرعلا لودلا يف )12-7 فوفـــــصلا( ةيوناثلاو ةطـــــسوتملا نيتلحرملا يملعم دادعإ جمارب ريوطت عورـــــشم
  :يتأي

 .ةينعملا ةيبرعلا لودلا يف نيملعملا دادعإ جماربو تاسسؤم عقاو ىلإ فرعتلا •
 .ةينعملا ةيبرعلا لودلا يف نيملعملا دادعإ جمارب اهيلع زكترت يتلا ةيفرعملا تاقلطنملا ديدحت •
 .اهيف دادعإلا جماربل اًعبت ؛ةينعملا لودلا يف هريياعمو ملعملا تافصاوم قيقدت •
 .دادعإلا ةَّدم يف نوملعملا اهاقلتي يتلا اهجذامنو تانيوكتلا عاونأ ديدحت •
 .ةينعملا لودلا يف نيملعملا دادعإ جمارب نيماضم ديدحت •
 نم ددــع يف نيملعملا دادــعإ جماربو زكارم يف يميداــكألا داــمتعالا ريياــعمو ةــيلودــلا ريياــعملا دــيدــحت •

 .ةيعجرملا لودلا
 ةيعجرمبو ،ةينعملا ةيبرعلا لودلاب نيملعملا دادعإ جماربو تاـــســـسؤم يف فعـــضلاو ةوقلا طاقن يـــصقت •

 .ةيلودلا ريياعملا
ٍّماع راطإ ميدقت •  ةيبرعلا لودلا يف ةيوبرتلا ةموظنملاب ءاقترالا قفأ يف نيــــسردملا دادعإ جمارب نيــــسحتل 

 .ةينعملا
 .مهئادأو ةيبرعلا لودلا يف سيردتلا ةئيه ةنهم ديوجت •

 دـيدـحتل ؛يليلحتلا يحــــــــسملا يفــــــــصولا جهنملا ةــــــــساردـلا تـعبتا ؛ فادـهألا كـلتو ضارغألا هذـه قيقحتلو        
 ملو ،اــهقيقدــتو ةــينعملا ةــيبرعلا لودــلا يف نيملعملا دادــعإ جمارب دــيدــحتو ،نيملعملا دادــعإل ةــيلودــلا ريياــعملا
ُثحبلا  فتكي  ةنراقملاو ليلحتلاو طبرلا ىرج  لب ،نيملعملا دادعإ جمارب صوــــصخب تامولعملاو تايطعملا ِعمجب  
 ،نيتمكحم نيتيئاــــــصقتــــــسا نيتنابتــــــسا دامتعاب كلذو  ،كلذ يف  نيينعملا ءارآ يــــــصقتو ةيلودلا ريياعملا ةيعجرمب
 جمانربب ةناعتــــسالا تناك انه نمو  ،اهتاقوعمو اهمعد  بناوجو ،اهققحت ةجردو ،ةيرايعملا ةمئاقلا لوح ناروحمتت

SPSS يئاصحإلا يمكلا ليلحتلل. 



 
 
 
 
 

 

 يثحبلا قيرفلا اهدقع يتلا )ةيعامجو ةيدرف( تالباقملا قيرط نع كلذو ،يعونلا جهنملاُ ةــــــساردلا  تعبتا امك    
 ـةئيه نم تـانيع عمو ،نيملعملا دادعإب ـةفلكملا زكارملاب نيوكتلا ـةئيه عمو ،ـةينعملا تارازولا نم نيلوؤــــــــسم عم
 تامولعملا لامكتــــــــسال ؛مهنيوكتب وأ نيملعملا جمارب دادعإب رــــــــشابم طابترا اهل يتلا فارطألا لك عمو ،سيردتلا

 دادــعإ جمارب ةــمءالم ىدــم ىلع  فوقولاو ،ةــينعملا ةــيبرعلا لودــلا يف نيملعملا دادــعإ جمارب نع تاــيطعملاو
 لـــيلحتو ةـــجلاـــعملاو ميظنتلل NVivo 8 جماـــنربب نوثحاـــبلا ناـــعتــــــــساو  ،ينهملا مهئادأ عم مهنيوكتو نيملعملا
 .ةيصخشلا تالباقملا نم اهيلع  اولصح  يتلا تايطعملا

  :يهو ةيبرع لود سمخ نم تلكشت دقف ،يناديملا وأ يرظنلا هبناج يف ءاوس ،ثحبلا ةنيع امأ
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا -
 .برغملا -
  .نادوسلا -
 .تيوكلا -
 .ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا -
 نيبردــتملا بالطلا نم ةــلثمم ةــيئاوــــــــشع ةــنيع تريتخا ،تالباــقملاــب ماــيقلاو تاــناــبتــــــــسالا ءلــم لــجأ نمو

 يف )15( ىلإ )10( دودح يفو ،نيملعملا دادعإ تاــســسؤم يف نيريدملاو )سيردتلا ةئيه( نيرطؤملا ةذتاــسألاو
 .سمخلا ةيبرعلا لودلا يف ةنوكملا تاهجلا نم ةهج مهأ لثمت يتلا ،تاسسؤملا كلت نم ةئاملا

 
 كــلت ،تالباــقملاو تاــناــبتــــــــسالا :ينادــيملا ثــحبلا تاــناــيب عمج يف تدــمتعا يتلا لــئاــــــــــسولا نيب نمو

ِــــــــضوُ يتلا  دادعإ جمارب اهيف تفرع ،ةيبنجأ لود ينامثل ةيرايعملا ةعجارملاو ،يرظنلا ثحبلا جئاتن نم اًقالطنا َتع
 .ةدوجلا ريياعم فيظوت لاجم يف ةصاخو اًظوحلم اًروطت نيملعملا

 
  :اهزربأ ركذن ،ماهملا نم ِريثكلا نم ثحبلل ةسيئرلا تاوطخلا تلكشت دقف ،ريكذتللو    
 نود نم ،سمخلا ةيبرعلا لودلا نم ةلود لك يف نيملعملا دادعإ جماربل يفـــصو حـــسم :ىلوألا ةمهملا -

 رـــــشنلا ةيعوأ يف ترـــــشنو ،اهيلع تيرجأ يتلا تاـــــساردلا بـــــسحب ،اهيف فعـــــضلاو ةوقلا طاقنل ضرعتلا
 .ةفلتخملا

 كلت يف ترظن يتلا تاــــــــساردلا حــــــــَسم :ثحبلا قيرف ءاــــــــضعأ اهزجنأ يتلا ةيناثلا ةمهملا تناك نيح يف -
 .)فعضلاو ةوقلا طاقن( اهيف تاوجفلا وأ اهزيمت بناوج تددحو جماربلا

 يتلا ةـيلودـلا ريرـاقتلاو تاــــــــساردـلا حــــــــسم ىلإ ةـيبرعلا لودـلا قـاطن نوثحـابلا زوـاجت :ةـثلـاثلا ةـمهملا يفو -
 ركذ عم ،ملعملا دادـعإل ـاهجمارب زيمت ةـيحـان نم ةـنيعم ةـلود ركذ ىلع تـتأو ،ةربتعم تـاهج نم تردــــــــص

 قـاقتــــــــشال ـاهجمارب يف رظنلل لودـلا نم ةددـحم ةـعومجم رـايتخا فدـهلو ،كـلذـل ـاهتلهأ يتلا تـاموقملا
 .ةيبرعلا لودلا يف مدقت يتلا جماربلا عم ةنراقملا وأ ،ةعجارملل ةدوجلا ريياعم

 ةئيه ءاــــــضعأل ةهجوم امهادحإ ،نيتنابتــــــسا ميمــــــصتب ثحبلا قيرف ماق دقف ،جئاتنلا هذه ىلإ اًدانتــــــساو -
 نمم جماربلا هذه يف )نيبردتملا بالطلا( نيـــــسرادلل ةهجوم ىرخألاو ،ملعملا دادعإ جمارب يف سيردتلا

 .جرختلا ىلع اوفراش
 .ةنيعلل ةلكشملا ةيبرعلا لودلا يف يناديملا ثحبلا َزِجْنُأ :ةعبارلا ةمهملا يف -



 
 
 
 
 

 

 .اهليلحتو اهميظنتو تايطعملا غيرفت ىلع ثحبلا قيرف َلِمَع :ةسماخلا يفو -
 ةليفكلا ةيجيتارتــسإلاو ،تايــصوتلاو ،يئاهنلا ريرقتلا ةغايــصو ،جئاتنلا صالختــساب يثحبلا قيرفلا ماق :ًاريخأو -

 .اهئانغإو ةيبرعلا لودلا يف نيملعملا دادعإ جمارب ريوطتب
 

ًــقفوو  ةدوجلا ريياــعم صحفو ،ةــيناــمثلا ةــيعجرملا لودــلا يف نيملعملا دادــعإ جماربل ترج يتلا تاــعجارملل ا
ًـصـوصخ ملعملا دادعإ جمانربل ءاـوس ،اهب يميداكألا دامتعالاو  وأ جمانربلا اذه مدقت يتلا ةيميلعتلا ـةسـسؤملل وأ ،ا
 وأ بــلاــطلا ملعملا ىلع دادــعإلا جماــنرب ريياــعم ساــكعنال ملعملا ىلع جماربلا كــلت ريثأــتو ،ملعملا ةدوج ريياــعمل
ُثحبلا َصَلَخ دقف ،جيرخلا  قيقدتلا مث نمو ،ةــــــسيئر ريياعم اهفــــــصوب اهنم قالطنالا نكمي ،ًاروحم رــــــشع دحأ ىلإ 

 .اهتحت يوضنت يتلا ةيعرفلا ريياعملا صالختسال ،تايثيح نم ةسيئرلا ريياعملا هذه صوصخب درو اميف
 

 يف ريياعملا هذه ققحت ىدم ةفرعم يف ىلجتي ،ةيعرفلاو ةـــــسيئرلا ريياعملا ىلع لوـــــصحلا نم فدهلا نإ
 دادعإ جمارب ةــــساردب تينع يتلا ةيبدألا تاــــساردلا ىلإ عوجرلاب  ،ةينعملا ةيبرعلا لودلا يف نيملعملا دادعإ جمارب
 ةهجوم امهادحإ ،نيتخــــــسن يف ةيملع ةنابتــــــسا ميمــــــصت نم نكميــــــس كلذ نأ امك ،ةيبرعلا لودلا يف نيملعملا

 ىلع لوـــــــصحلل ،جماربلا هذه يف نيـــــــسرادلا بالطلل ىرخألاو ،جماربلا كلت يف نيلماعلا سيردتلا ةئيه ءاـــــــضعأل
 نم ةمزح ديدحت نم نكميـــــــس كلذ نأ امك ،لودلا هذه يف نيملعملا دادعإ حمارب عـــــــضو سكعت ةبراقم ةروـــــــص

   اهنع  ةمدقملا تاباجإلا ليلحت دعب ،جماربلا هذه عـــضول ةقمعم ةروـــص ءالجتـــسا اهئوـــض يف  نكمي يتلا ةلئـــسألا
 .جماربلا هذه يف نيينعملا نم ةرداصلا

 ءاــــضعأل نيتهجوملا نيتنابتــــسالل ةــــسيئرلا رواحملا تدُِّدح ،قيبطتلل امهتيحالــــصو نيتنابتــــسالا ميمــــصت ضرغلو    
َنمــــــــضتتل ،اــهب نيــــــــسرادــلا بالطلاو ةــينعملا ةــيبرعلا لودــلا يف ملعملا دادــعإ جمارب يف سيردــتلا ةــئيه  راــطإلا :
 ،بالطلا ميوقتو ،سيردــتلا تاــــــــــسراــممو ،جماــنربلا ىوتحمو ،ةرادإلا تاــيلمعو ،ةــيميظنتلا ةــينبلاو ،يميهاــفملا

  .ةدوجلا نامضو جمانربلا رثأو ،ةيساردلا ةئيبلاو ،ينهملا بيردتلاو ،سيردتلا ةئيهو ،ةئيهتلاو لوبقلاو

 يتلا تارقفلا تـغيــــــــص مث نمو ،ةــــــــسيئرلا روـاحملا نم روحم لـك تـحت جردـنت يتلا ـةيعرفلا روـاحملا تدُِّدـح ـامك     
 .ةسيئرلا رواحملا تققحت دقف هيلعو ،ةيعرفلا رواحملا كلت سكعت

 
 ةيعالطـتسا ةنيع ىلع نيتنابـتسالا نوثحابلا َقّبط ،مهتاظحالمب ذخألاو ةثالثلا نيمكحملا ىلع ضرعلا دعبو

 ِبــُسح دقف ،ةيدوعــسلا ةيبرعلا ةكلمملاب لــصيف كلملا ةعماجب ةيبرتلا ةيلك يف سيردتلا ةئيه ءاــضعأو بالط نم
 ،)0.955( نيــــساردلا بالطلا ةنابتــــسال تابثلا لماعم غلب ذإ ،ةنابتــــسالا رواحمب ةرقف لك طابتراو نيتنابتــــسالا تابث
 ىلع ةلادلا طابترالا تالماعم نوثحابلا عجار امك ،)0.97( سيردتلا ةئيه ءاــــضعأ ةنابتــــسال تابثلا لماعم غلب كلذك
 .ةيئاهنلا امهتروص يف نيتنابتسالا ةغايصو ،ةنابتسالا رواحمب ةرقف لك طابترا

 
 راـطإلا روحم لوــــــــصح ،برغملا يف بالطلاو سيردـتلا ةـئيه ءاـــــــــضعأ يتناـبتــــــــسا لـيلحتل ةـماـعلا جئاـتنلا نيبتو    
 غلب ذإ ،جمانربلا ىوتحم روحم كلذ يلي ،)٦٤.٠( يرايعم فارحنابو )٢٨.٣( غلب ذإ ،ربكألا طــــــسوتملا ىلع يميهافملا



 
 
 
 
 

 

 ةيلاع ةروـــصب ققحتي مل رواحملا نم ا�يأ نأ اًملع ،)٦٨.٠( غلب يرايعم فارحنابو )١٩.٣( هب ةطبترملا تارقفلا طـــسوتم
 فارحنالاو )٨٧.٢( طـــــــسوتملا غلب ذإ ،ةيـــــــساردلا ةئيبلا بيـــــــصن نم ناك دقف ،تاطـــــــسوتملا ُّلقأ امأ ،ا�دج ةيلاع وأ
 .)٧٣.٠( يرايعم فارحناو )٩.٢( طسوتمب ةدوجلا نامض هيلي ،)٩١.٠( يرايعملا

 
 ،ةيرايعملا اهتافارحناو بالطلا ةنابتـــساب ةـــصاخلا رواحملاب ةطبترملا تارقفلا طـــسوتم باـــسح نم نيبتي امك

 كلذ يلي ،)0.74( يرايعم فارحنابو )3.484( غلب دقف ،ربكألا طــــــسوتملا ىلع سيردتلا تاــــــسرامم روحم لوــــــصح
 نأ اًملع ،كلذك ةيلاع ةجردب ققحتم هنأ ينعي ام ،)3.48( هب ةطبترملا تارقفلا طـسوتم غلب دقف ،جمانربلا رثأ روحم
 غلب دقف ،ينهملا بيردتلا بيـــصن نم ناك دقف ،تاطـــسوتملا لقأ امأ ،ا�دج ةيلاع ةروـــصب ققحتي مل رواحملا نم ا�يأ
 .)3.04( طسوتمب ةيساردلا ةئيبلا روحم هيلي ،ةطسوتم ةجردب هققحت ىلإ ريشي اذهو ،)3.02( طسوتملا

 
 ةنابتـــسا يف ةيرايعملا اهتافارحناو رواحملاب ةطبترملا تارقفلا طـــسوتم باـــسح نم نيبتيف ،تيوكلا يف امأ

 يرايعم فارحنابو )3.81( غلب دقف ،ربكألا طــــسوتملا ىلع يميهافملا راطإلا روحم لوــــصح ،سيردتلا ةئيه ءاــــضعأ
 ،)0.68( يرايعم فارحنابو )3.79( هب ةطبترملا تارقفلا طـــسوتم غلب ذإ ،جمانربلا ىوتحم روحم كلذ يلي ،)0.698(
 ،ةدوجلا نامـــــض بيـــــصن نم ناك دقف ،تاطـــــسوتملا لقأ امأ ،ا�دج ةيلاع ةروـــــصب ققحتي مل رواحملا نم ا�يأ نأ اًملع
 .)0.935( يرايعملا فارحنالا غلب امك ،)3.09( طسوتملا غلب دقف

 
 لوــصح نَّيبت ،ةيرايعملا اهتافارحناو بالطلا ةنابتــساب ةــصاخلا رواحملاب ةطبترملا تارقفلا طــسوتم باــسحبو

 رثأ روحم كـلذ يلي ،)0.64( يرـايعم فارحنـابو )4.1( غلب دـقف ،ربكألا طــــــــسوتملا ىلع سيردـتلا تاـــــــــسرـامم روحم
 لوبقلا روحم بيــصن نم ناك دقف ،تاطــسوتملا لقأ امأ ،)4.08( هب ةطبترملا تارقفلا طــسوتم غلب دقف ،جمانربلا

 .)3.9( طسوتملا غلب دقف ،ةئيهتلاو
 
 )4.358( غلب دقف ،ربكألا طــــــــسوتملا ىلع يميهافملا راطإلا روحم لــــــــصح ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا يفو

 ينعي ام ،)4.35( هب ةطبترملا تارقفلا طــــــــسوتم غلب دقف ،جمانربلا رثأ روحم كلذ يلي ،)0.546( يرايعم فارحنابو
 غلب دقف ،ةئيهتلاو لوبقلا روحم بيــــــصن نم ناك دقف ،تاطــــــسوتملا لقأ امأ ،كلذك ا�دج ةيلاع ةجردب ققحتم هنأ
 .)4.19( طسوتمب بالطلا ميوقت روحم هيلي ،)4.18( طسوتملا

 
 اهتافارحناو رواحملاب ةطبترملا تارقفلا طــــــسوتم باــــــسح نم نيبتيف ،ةيدوعــــــسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف امأ

 يميهـافملا رـاطإلاو ينهملا بـيردـتلـاب ـةطبترملا روـاحملا لوــــــــصح ،سيردـتلا ـةئيه ءاــــــــضعأ ـةنـابتــــــــسا يف ـةيرـايعملا
ًــعاــبت تاــطــــــــسوتملا كــلت تــغلب دــقف ،ربكألا تاــطــــــــسوتملا ىلع جماــنربلا ىوتحمو  ،)3.83(و )3.87(و )3.89( ا
 ةيـــــــساردلا ةئيبلا َيروحم بيـــــــصن نم ناك دقف ،تاطـــــــسوتملا لقأ امأ ،).٦٨٣(و ).٦٨٤(و ).72( ةيرايعم تافارحنابو
 .)3.3(و )3.2( اًعابت ناطسوتملا غلب دقف ،ةدوجلا نامضو

 
 راطإلاُ روحم  ردـــصت ،بالطلا  ةنابتـــساب ةـــصاخلا رواحملاب ةطبترملا تارقفلا طـــسوتم باـــسح نم نيبتي امك

 يف ِدــُصر ام عم قفاوتي ام وهو ،)4.08(و )4.1( اًعابت اغلب دقف  ،تاطــسوتملا ىلعأ جمانربلا ىوتحمو يميهافملا



 
 
 
 
 

 

 نم ناك دقف تاطـــسوتملا لقأ امأ ،رواحملا ةيقب نيروحملا نيذه ردـــصت ةيحان  نم سيردتلا ةئيه ءاـــضعأ ةنابتـــسا
 نأ ظحالملا نمو ،)3.87(و )3.85( اًعابت ناطــــــــسوتملا غلب دقف  ،بالطلا ميوقتو ةئيهتلاو لوبقلا :روحم بيــــــــصن

 لودلا نم ددع يف بالطلا  ةنابتـــساب ةطبترملا رواحملا بيترت ةمئاق ليذ يف امهبيترت قفاوت دق نيروحملا نيذه
 .ةساردلا عضوم

 ةنابتـــــسا يف ةيرايعملا اهتافارحناو رواحملاب ةطبترملا تارقفلا طـــــسوتم باـــــسح نم نيبتي ،نادوـــــسلا يفو
 ىلع ينهملا بـيردـتلاو جمـانربلا ىوتحمو يميهـافملا رـاطإلـاب ةـطبترملا روـاحملا لوــــــــصح ،سيردـتلا ةـئيه ءاــــــــضعأ
 ،).697( ةـيرـايعم تـافارحنـابو ،)3.69(و )3.74(و )3.9( اًـعـابت تـاطــــــــسوتملا كـلت تـغلب دـقف ،ربكألا تـاطــــــــسوتملا

 اغلب نيطــسوتمب ،ةدوجلا نامــضو ةيــساردلا ةئيبلا يروحم بيــصن نم ناك دقف ،رواحملا لقأ امأ ،).785(و ).712(و
 .)3.2(و )3.07(

 تاسرامم يروحم ردصت بالطلا ةنابتساب ةصاخلا رواحملاب ةطبترملا تارقفلا طسوتم باسح نم نيبتي امك
 لـقألا ـامه نييرـايعم نيفارحنـابو ،)4.05(و )4.1( اًـعـابت ـاغلب دـقف ،تـاطــــــــسوتملا ىلعأ يميهـافملا رـاطإلاو سيردـتلا

 ةـئيبلا يروحم بـيــــــــصن نم نـاك دـقف ،تـاطــــــــسوتملا لـقأ ـامأ ،)0.512(و )0.54( ـاغلب دـقف ،روـاحملا ةـيقبب ةـنرـاقم
 اتلك يف ةيـــساردلا ةئيبلا روحم ليذت ظحالملا نمو ،)3.78(و )3.53( اغلب نيطـــسوتمب ،ينهملا بيردتلاو ةيـــساردلا
 .رواحملا بيترت )بالطلاو بالطلا سيردتلا ةئيه ءاضعأ( نيتنابتسالا

 
 ءاــضعأ َيتنابتــسا يف رواحملا ةيقب نمــض روحم لكل يمييقتلا زكرملا ةنراقمو ،ةقباــسلا جئاتنلا يف لمأتلا نإ

 راطإلا روحم :يهو ،مييقتلا ةمئاق رواحم ةثالث ردــصت ىلع ًاحــضاو ًارــشؤم يطعي ،بالطلاو بالطلا سيردتلا ةئيه
  .جمانربلا رثأ روحمو ،جمانربلا ىوتحم روحمو ،يميهافملا

 
 وحن ةيبرعلا لودلا نم ريثكلا  يف ةقباـــــــسلا تاونـــــــسلا يف هُِّجو يذلا ةيميلعتلا تاـــــــســـــــسؤملا مامتها نإ

ٍفادهأو ٍةلاــــــسرو ٍةيؤر ديدحتب كلذو  ،اهجمارب حمالم ليكــــــشت  كلذ جيورت ىلإ جمانرب لك يعــــــسو ،جماربلا كلتل 
 مدقتملا مييقتلا نإف كلذكو ،يميهافملا راطإلا روحمل مدقتملا مييقتلا اذه ءارو كلذ ناك امبر ،ةـسـسؤملا لخاد
 مييقتلا كلذ قفاوت نإف هيلعو ،اهلالخ نم مدقي امو جماربلا كلت نومــضمل ةديج ةراــشإ يطعي ،جمانربلا ىوتحمل
 ىوتحملا ةناتمب ًالثمم داقتعالا ناك اذإف ،ا�يعيبط اًقفاوت ُّدَعُي ،جمانربلا رثأ يف لثمتي رخآ مدقتم مييقت عم مدقتملا
 .كلذك اًعفترم نوكيس جمانربلا رثأ ءوض يف  ىوتحملا اذه رثأب داقتعالا نإف ،جمانربلل

 
 ،ةدوجلا نـامــــــــضو ،ـةيــــــــساردلا ـةئيبلا :ـةيتآلا روـاحملا بـيــــــــصن نم مييقتلا ةجرد يف روـاحملا لقأ ناك ،لبـاقملابو    
 اًعفترم لازي ال ،لودلا ضعب يف اهل ماعلا مييقتلا نأ الإ ةمئاقلا لفسأ رواحملا هذه دوجو عمو ،ةئيهتلاو لوبقلاو
 بـلـاثملا ضعب دوجو ىلإ ـامبرو ،ـاهل ـةيبــــــــسنلا ةرظنلا يف توـافتلا ىلإ ريــــــــشي اذـهو ،حرتقملا مييقتلا ملــــــــس ىلع
 روحم لــكب ةــطبترملا دونبلل ةـــــــــصحفتملا ةرظنلا نإــف ،هــيلعو ،ىرخألا رواــحملاــب ةــنراــقم رواــحملا هذــهب ةــطبترملا

 .مهفلا نم ديزملا فيضيس يفيكلا ليلحتلا جئاتنب هتنراقمو
 

 ئراقلل ردابتي ام ناعرـــــس ،لعافت نم اهنيب ام ليـــــصفتو ةـــــساردلا اهيلع تدمتعا يتلا ريياعملا ىلإ عوجرلابو
 اذهلو ،ماظنلا هبــــشت تاءارجإب موكحم قايــــس تاذ ،ةقــــسانتم ةلماكتم ةدحو يف ريياعملا كلت نيب ءاقتلالا ةطقن



 
 
 
 
 

 

 حرتقا دقف ةيلعو ،مُّلعتلا ةئيبو ،ةعجارلا ةيذغتلاو ،تاجرخملاو ،تايلمعلاو ،تالخدملا :لثم ةسيئر تانوكم ماظنلا
   .يميلعتلا يوبرتلا ماظنلا موهفم قايس نمض ،نيملعملا دادعإ جمارب ريوطتل اًجذومن نوثحابلا

 
 :لـثم- تالخدـم نم اـمهل دـب ال ميلعتلاو ملعتلا َّنأل ،ماـظنلا موهفمل لاـثم ةـيملعتلا ةـيميلعتلا ةـيلمعلا نإ

 تاراــبتخالاو سيردــتلا بــيلاـــــــــسأو ،بالطلا مُّلعتو ميلعت قرط :لــثم - تاــيلمعو ،-يناــبملاو جاــهنملاو نوملعملا
 نم بالطلا اهبـــستكا يتلا تايكولـــسلاو ،يـــسارد ماع ِّلك يف ةيئاهنلا بالطلا جئاتن :لثم تاجرخمو ،-ةيليـــصحتلا
 ذإ ،يبيردتلا ماظنلا وه ،ماظنلا موهفم قيبطتل ةحـضاولا ىرخألا ةلثمألا نمو .سيردتلاو ملعتلا ةئيب لخاد ماظنلا
ًالماكتم اًماظن بيردتلا لكــشي  لك َنمــضتي نأ نكمي ءازجألا هذهو ،اهنيب اميف ةلعافتم ءازجأ نم نوكتي هنأ ىنعمب ،

 .ًالماكتم رخآو ا�يعرف اًماظن اهنم ءزج
 
 ريوطتل ؛يلعافت ميمـــــــصتب جورخلل ،)يبيردتلا-يميلعتلا( اًعم امهتانوكمب ناماظنلا َِجُمد قايـــــــسلا اذه يفو

 طانم ةيبرعلا لودلا نم ةلود يف ةـــساردلا اهيلإ تلـــصوت يتلا جئاتنلا نابـــسحلا يف نيذخآ ،نيملعملا دادعإ جمانرب
 .هاندأ يلعافتلا جذومنلل اقفو ،ثحبلا

 
 

 


