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 ەپوخت  

يإ بةٖؤى  دساوٕا بؤتةوة ,دواى بةْذنشدْى يةنيَو ية ئةْذاَْا ى طضا ة ئةجناَذساوة نة سِووبةسِووى خيَضْا نؤَةالَيةتيْا
ية  ةية نة  ى خيَضاْى ئةو طضادساوْا ةوةية دةسخظتٓى طشفتة نؤَةالَيةتييةنْا يَهةوة.ئاَاجنى ئةّ تويَزٓي ى تاوْا ئةجناَذْا
و  يإ  و ٖؤناسى طشفتةناْيإ  ْا يَوبةسايةتى ضانظاصى رْإ و َٓذاالَٕ بةْذنشاوٕ,ٖةسوةٖا صاْيٓى دؤسى طشفتةن بةسِ
ةوةية  ياْذا . طشْطى ئةّ تويَزٓي ْا يَهدشاوةنإ ية ضاسةطةسنشدْى طشفتة نؤَةالَيةتييةن سِؤيَى نةطوناس و دةصطا و سِ

ى طضادساوٕا ٖؤػي يَت خيَضْا اسبهاتةوة بؤ صاْيٓى َافةناْيإ يةسِووى ضاوديَشى و ئةوةية نة دةتوْا
ةوةى صياتشى  ةوةية طودى ٖةبيَت بؤ ئاوسِدْا ى ئةّ تويَزٓي اسدةنْا خضَةتطوصاسييةوة,ٖةسوةٖا دةنشىَ ئةجناّ و سِاطج

ةوةدا تويَزةسٕا َيتؤدى سِووثيَوي . يةّ تويَزٓي ى طضادساوٕا ا سهوَييةنإ ية تويَزى خيَضْا  ْ ى دةصطا سهوَى و
ةوةنةػذا منووْةى َةبةطتذاس بةناسٖاتووة,نة ية نؤى  نؤَةالَيةتى و بةساوسدناسيإ بةناسٖيَٓاوة,ية منوْةى تويَزٓي

ى طضادساوٕا )72) اسييةناْيؼذا فؤسَِى سِاثشطى و ضاوثيَهةوتٔ 22( خيضْا ي ْا يإ وةسطرياوة.ية نؤنشدْةوةى ص ْا ( خيَض
ى وتيَبيٓى بةناسٖيَٓشاوة,ئةو ئاَشاصة ئاَاس يَزةى طةدى,ْاوةْذى رَيَشةيى,الدْا ية سِ ةؾ بةناسٖاتووٕ, بشيتني  يْا

 .ثيَوةسى
ةوةنة ثيَى طةػتووة بشيتني ية ةى تويَزٓي  :طشْطرتئ ئةو دةسئةجناَْا

ى طضادساوٕا سِووبةسِووى ضةْذ طشفتيَهى نؤَةالَيةتى  -1 ى خيَضْا اوخؤيى و دةسةنييةنْا  ْ ثةيوةْذيية
ة الواصى ثةي ية بؤتةوة,يةوْا ة  ى َتُْا ,ْةَْا يَهدظنت و طةسثةسػتى نشدْى خيَضٕا وةْذيية نؤَةالَيةتييةنإ,طشفتى سِ

 .ػويَٓى ناسنشدْيإ
يَو نةطوناس و دساوطىَ و ػويَٓى ناس الواص بووة -2 ى طضادساوٕا يةْ   .ثيَطة و طةْطى خيَضْا
ى طضادساوٕا ية ئاطتيَهى خشاثذاية,ضوْهة  طةسؤى ي -3 إ طةسثةسػتياسى دؤخى ئابوسى خيَضْا

ةنةيإ بووة ةنةيإ بةٖؤى بةْذنشْةوة يةدةطتذاوة,نة طةسضاوةى طةسةنى داٖاتى خيَضْا  .خيَضْا
ةدساوٕ ية سِووى َاديى و  -4  ْ ةوة ياسَةتى ثيَويظت يَهدشاوةنْا ى طضادساوٕا ية اليةٕ دةصطا و سِ خيَضْا
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 بةشى يةكةو/ ضوازضَيوةى توَيرييةوة
 تةوةزى  يةكةو/ ِزةٍةىدةكاىى توَيرييةوة

 يةكةو / طسفتى توَيرييةوة:
ة  ئةطةس طضاى تاواْباسإ و صةوتهشدْى    ئاصادى ئةواْةى تاواْى در ب

تانةناْى نؤَةيَطة ئةجناّ دةدةٕ ثيَويظت بيَت بؤ ضانظاصى 
طا, ئةوا بة ديَٓياييةوة  تاواْباسإ و ثاساطتٓى ئاطايؼى نؤَةيَ
ى َشؤيية و سِةْطذاْةوةى  ٕ ئاَاجنيَه يهشدْى خيَضاْى طضادساوا ضاوديَش

ى ثشِؤطةى ئةسيَٓيؼى دةبيَت يةطةس طضادساو بؤ باػرت وةسطشتٓ
ة دةطؤسِىَ,ناتىَ دةبيٓىَ بة  ضانظاصيذا, ضوْهة سِواْيٓى بؤ نؤَةيَط
ٕ و يةْاوضوٕ  يَشى خيَضاْةنةى دةنةٕ و ية ٖةيَوةػا باػى ضاود
ٕ وةى  ةيَطا و دةصطا ثةيوةْذيذاسةنا ةطةس نؤَ دةيجاسيَضٕ .بةالَّ ئ
ثيَويظت ضاوديَشى خيَضاْى طضادساوإ ْةنةٕ ياخود بة تةواوى 

يإ خبةٕ,ئةوا يةيةى ناتذا ناسيطةسى ْةسيَٓى يةطةس ثؼتطويَ
و و خيَضاْةنةػى دةبيَت و سِووبةسِووى ضةْذئ طشفتى  طضادسا

 نؤَةالَيةتى و دةسووْى وئابوسى دةبٓةوة.
يَُاْى بة    ثاسيَضطاى طً ئةوةى دةبيٓشيَت ية نوسدطتإ و 

يَشى ْةنشدْيإ يةاليةٕ  تايبةت,خيَضاْى طضادساوإ بةٖؤى ضاود
ى  دةصطا ثةيوةْذيذاسةناْةوة سِووبةسِووى صؤس طشفتى نؤَةالَيةت
بوْةتةوة, يةواْة"الواصبووْى ثةيوةْذيية خيَضاْييةنإ,نيَؼةى 
سِيَهدظنت و طةسثةسػتى نشدْى خيَضإ,ديابوْةوة, 
سِووبةسِووبوْةوةى يةنةى نؤَةالَيةتى, ْةَاْى َتُاْة..."  بوَية يةّ 

طةس ئةو طشفتة نؤَةالَياتياْةى نة ئةو  تويَزيٓةوةدا تيؼو دةخةيٓة
ة  خيَضاْاْة سِووبةسِووى بوْةتةوة, بةٖؤى بةْذنشدْى يةنىَ ي
ة ثاساطنت و  ئةْذاَاْى خيَضاْةنةيإ و بىَ بانى سهوَةت و نؤَةيَطا ي
ؤ  يهشدْيإ,ياخود ْةبووْى دةصطاييةنى تايبةمتةْذ  ب ضاوديَش

 وسي و نؤَةآليةتي يةوة.  ٖاوناسى نشدْى ئةّ خيَضاْاْة ية سِووى ئاب
 دووةّ / طشْطى تويَزيٓةوة:

ٕ بة ثيَويظتةيةنى ية ثيَؼيٓة     ضاْى طضادساوا طشْطى دإ بة خيَ
 ٕ ْشيَت بؤ ثاساطتٓى ئةو خيَضاْاْة يةوة طشفتاْةى سِووبةسِوويا دادة
دةبيَتةوة دواى بةْذنشدْى ئةْذاَيَهيإ ية داَةصساوة 
ضانظاصييةناْذا,ٖةسوةى ٖةْطاويَهيؼة بؤ بةدةْطةوةٖاتٓى 

سةطةسنشدْى داَةصساوة فةسَى و ْا فةسَيي ةنإ ية ضا
يَزيٓةوةى طشفتة  طشفتةناْيإ.ية طؤْطةيةوة دةتواْني طشْطى تو

 نؤَةالَيةتييةناْى خيَضاْى طضادساوإ يةّ ضةْذ خايَذا نؤبهةيٓةوة: 
ياْة  -1 ية سِيَطةى ئةّ تؤيَزيٓةوةوة طشْطرتئ ئةو طشفتة نؤَةالَيةت

ةَاوةى دةخةيٓةسِوو, نة خيَضاْى طضادساوإ سِووبةسِووى د ةبٓةوة  ي
 طضاداْى ئةْذاَى خيَضاْةنةيإ. 

ضاْى  -2 ئةّ تويَزيٓةوة طودى دةبيَت بؤ ٖؤػياسنشدْةوةى خيَ
ى  ٕ ية صاْيٓى َافةناْيإ يةسِووى خضَةتطوصاسى و ضاوديَش طضادساوا
نشدْةوة,ٖةسوةٖا بؤ بةسثشطاْى داَةصساوةى ضانظاصى بؤ صياتش 

 طةسنشدْى طشفتةناْيإ.بةدةَةوةضوْى ئةو خيَضاْاْة ية ضاسة

ٖةسوةى دةنشىَ طودى ٖةبيَت ية نشدْةوةى دةصطايةنى  -3 
تايبةمتةْذ بة ضاوديَشى و ياسَةتيذاْى خيَضاْى طضادساوإ بؤ يةنةّ 
تاْى ثيَؼهةوتوو  داس ية نوسدطتاْذا,ٖةسوةنو ضؤٕ ية ٖةْذيَ  ية والَ

 .بووْى ٖةية
ْظتياْةى يةاليةْى ثش -4 انتيهى ئةّ ئةو داتاو ئاَاسة صا

تويَزيٓةوةدا دةخشيَتةسِوو طودى دةبيَت ية تيَطةيؼنت ية طشفتة 
نؤَةالَيةتيةناْى ئةو خيَضاْاْةو ياسَةتى داْيإ يةاليةٕ دةصطا 

 .تايبةمتةْذةناْةوة
يَزيٓةوةية طودى دةبيَت بؤ  -5  ئةجناّ و سِاطجاسدةناْى ئةّ تو

 اوسِيإ ىلَ دساوةتةوة.ئاوسِداْةوة يةّ تويَزةى نؤَةيَطا, نة صؤس نةّ ئ
ةوة: زٓي  طيَيةّ/ ئاَاجنةناْى تويَ

ٖةَوو ييَهؤيَيٓةوةيةنى صاْظتى ئاَاجنيَهى طةسةنى و ضةْذ     
ئاَاجنيَهى ٖاوثةيوةْذ يإ ْا طةسةنى ٖةية,نة يةطةس تويَزةس 
ة تويَزيٓةوةنةيذا.يةّ  ثيَويظتة ٖةوٍَ بؤ بةديٗيَٓاْى بذات ي

يَزةسإ ئاَ اجنيَهى طةسةنى و ثيَٓر ئاَاجنى تويَزيٓةوةدا تو
 ْاطةسةنيإ ٖةية,نة بشيتني ية:

 ئاَاجنى طةسةنى )ٖذف سئيظي( :
واْةى ية     دةسخظتٓى طشفتة نؤَةالَيةتييةناْى خيَضاْى ئةو طضادسا

 بةسِيَوةبةسايةتى ضانظاصى رْإ و َٓذاالَٕ ية طًيَُاْى بةْهشاوٕ.
 ئاَاجنة ْاطةسةنييةنإ ) أٖذاف فشعية(:

1-  ٕ صاْيٓى دؤسى ئةو طشفتة نؤَةالَيةتياْةى  خيَضاْى طضادساوا
 سِووبةسِووى دةبٓةوة. 

ياْة   -2 صاْيٓى ٖؤناسةناْى دسوطت بوْى ئةو طشفتة نؤَةالَيةت
 بؤ خيَضاْى طضادساوإ.

دةسخظتٓى سِؤيَى خضّ و نةطوناس ية ضاسةطةسنشدْى طشفتة  -3
 نؤَةالَيةتى و داساييةناْى خيَضاْى طضادساوإ.

ة  -4 دةسخظتٓى سِؤيَى دةصطاو سِيَهدشاوة ثةيوةْذيذاسةنإ ي
 ضاسةطةسنشدْى طشفتة َادييةناْى خيَضاْى طضادساوإ .

ة  -5 صاْيٓى سِؤيَى طشوخ و سِيَهدشاو و دةصطا َشؤييةنإ ي
 ضاسةطةسنشدْى طشفتة َشؤييةناْى خيَضاْى طضادساوإ. 

ّ/ ٖؤناسةناْى ٖةيَبزاسدْى تويَزيٓةوةنة:  ضواسة
ى طشْطى نؤَةيَطا و قوسباْى خيَ    ٕ تويَزيَه ضاْى طضادساوا

 ٕ ة ئةْذاَاْى خيَضاْةنةيا ةنىَ ي سِاطتةوخؤى ئةو تاواْةٕ نة ي
 ٕ طضاداْى ئةو ئةْذاَةى خيَضاْةنةيا ئةجناَى داوة,ضوْهة بةٖؤى 
ى و ئابوسى و دةسووْى و  سِووبةسِووى صؤس طشفتى نؤَةالَيةت

َةالَيةتيةناْيإ ية ٖةَوو تةْذسوطتى دةبٓةوة,بةالَّ  طشفتة نؤ
طشفتةناْى ديهة ناسيطةستش و درواستشة يةسِووى 
يَزة يةطةٍَ ئةوةى طشفتى  ضاسةطةسنشدْةوة,ٖةسوةٖا ئةّ تو
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صؤسة,بةالَّ صؤس نةّ يةاليةٕ نةطوناسو طشوخ و سِيَهدشاو و دةصطا 
تايبةمتةْذةنإ طشْطيإ ثيَذساوة و طشفتةناْيإ بؤ 

وة.ٖةسوةى ٖي ض تؤيَزيٓةوةيةى يةطةس سِةوؾ و ضاسةطةسنشا
وة بة ػيَوةيةنى  طشفتةناْى ئةّ خيَضاْاْة ئةجناّ ْةدسا
ة  صاْظتى.يةبةس ئةّ ٖؤناساْة ئةجناَذاْى ئةّ تويَزيٓةوةيةَإ ب

 طشْط و ثيَويظت صاْى.
ّ/ دةطٓيؼاْهشدْى ضةَهةنإ ةوةسى دووة  ت

ة    ٕ ناسيَهى ثيَويظتة ي  دياسيهشدْى ضةَو صاساوة صاْظتيةنا
ؤ  ييَهؤيَيٓةوةى صاْظتى,ثيَويظتة يةطةس تويَزةس ية ناتى ناسنشدٕ ب
بهات بةػيَوةيةنى ووسدو  ٕ دياسي  داسِػتٓى طشفتةنإ, ضةَهةنا
ة َاْاو  طاْى ي ة بة ئا سِووٕ بؤ ئةوةى خويَٓةسى ئةّ تويَزيٓةوةي

زةس بطات نة دةيةوىَ طوصاسػتى بهات ) , بريوسِاناْى تويَ سظٔ 
ٕ ناتذا دياسيهشدْي ضةَو و ي(.173_172, ص 1971 ة ٖةَا

ؤ  صاساوة صآْظتييةنإ ناسيَهى ثيَوطتة ية تويَزيٓةوةى صاْظتى دا ب
البشدْى ئايَؤصييةنإ و سِووْهشدْةوةيإ و ثيَٓاطةنشدْى ئةو 
يَطةيؼتٓى ٖضسو َاْاى  ضةَهاْة دةبيَتة ٖؤى ئاطاْهاسى ية ت

ة سِيَطةى ْ زةس ي ةطةٍَ ئةوةى تويَ اطاْذْى ئةو تويَزيٓةوةنة, ي
ؤ ٖةس ضةَو و  هاسى ب ضةَهاْةوة دةتواْيَت بطات بة ثيَٓاطةى سِيَ

 (.5, ص 1994)سظني ,  صاساوةيةى

ة  ٕ بةػيَوةيةنى صاْظتى ي ٖةس يةبةس طشْطى ثيَٓاطةنشدْى ضةَهةنا
يَزيٓةوةيةدا بة تةوةسيَهى طةسبةخؤ  تويَزْةوةى صاْظتيذا, يةّ تو

وة )طشفتى ضاْى  ثيَٓاطةى ئةّ ضةَهاْة نشا نؤَةالَيةتى,خيَضإ,خيَ
 .طضادساو,بةسِيَوبةسايةتى ضانظاصى رْإ و َٓذاالَٕ ية طًيَُاْى

ةنةّ/ طشفتى نؤَةالَيةتى :   ي
صاْانإ نؤى ْني يةطةس َاْاى ضةَهة صاْظتيةنإ بةٖؤى ئةوةى   

ضةَهةنإ طةػةدةنةٕ ية ئةجناَى ئةو ئةصَوْة ريٓى و 
طا ثيايذا تيَ ثةسِدةبٔ.ضةَهى  نؤَةالَيةتياْةى نة تانةناْى نؤَةيَ
ةاليةٕ طؤطيؤيؤريظتةناْةوة ثيَٓاطةى صؤسو  طشفتى نؤَةالَيةتيؽ ي

يَشةد وة,نة ي ا ية سواْطةى ئةّ تيؤسو بؤضوْاْةوة  دياواصى بؤنشا
 ٖةْذيَهيإ دةخةيٓةسِوو.

ى     يةسِواْطةى قوتاخباْةي ئةسنطةساناْةوة طشفتى نؤَةالَيةت
 , بشيتيية ية  ية طةسخؤ يةناسنةوتٓى بةػيَو ية نايةناْى نؤَةيَطا
نة بةٖؤيةوة بةػةناْى نؤَةيَطا ثيَهةوة ْاطوجنئَ و درى 

ٕ ئاساطتةى يةى ناسدةنةٕ,و اتا طشفتى نؤَةالَيةتى بةٖؤى ْةطوجنا
 ) و ْاسِيَهدشاوةيى ية نايةو طيظتةَةناْى نؤَةيَطا طةسٖةيَذةدات

Thomas J.Su llivan, 2003,p 29  .) ٖةسوةٖا يةسِواْطةى
ذةدات, نة  بريدؤصى ًَُالْيَوة طشفتى نؤَةالَيةتى ناتيَو طةسٖةيَ

ٕ وابيَت بةسرةوةْذيي بشِوايا ةناْيإ بةدةطت طشوثيَو ية خةيَهى 
 ٕ ثؼهيَهى باػيإ ية طةسضاوةنا ْةٖاتووٕ, ياخود 
سدةنةٕ بؤ صايَبووٕ بةطةس ئةواْةى بة  وةسْةطشتووة,ٖةسبؤية نا

( Henslin. M, James, 2006,p 33)بةسبةطيت دةصأْ. 

سدةيةنى . ٖةسوةى دةتواْني بًَيَني طشفتى نؤَةالَييةتى ديا
ى نؤَةالَيةتيية نة  نةييَٓيَهى دياسيه و ية طيظتةَى نؤَةالَيةت شا

باودا دسوطت دةنات و طاسيطةسي يةطةس ديَطريى نؤَةيَطا دةبيَت و 
( 15,ص 2004ٖةسِةػةؾ ية بةسدةواّ بووْى دةنات  )ايظاسي, 

. 

ثيَٓاطةى سِيَهاسى بؤ ضةَهى طشفتى نؤَةالَيةتى:  بشيتيية ية 
و يةاليةٕ بةػيَهى صؤسى ى ثةطةْذ ْةنشا  دؤخيَهى نؤَةالَيةت

ئةْذاَاْى نؤَةيَطاوة, بةٖؤى ئةوةى ئةو طشفتاْة ناسيطةسى 
سِاطتةوخؤ يةطةس سِةوػى ريإ و ئاطتى ضاوةسِواْييةناْييإ بؤ 

اتوو بةدىَ دةٖيًََيَت .    دٖا
 دووةّ/ خيَضإ:

 ٕ زةساْةى ية خيَضاْيا بةٖؤى دياواصى ديذو بؤضوْةناْى ئةو صاْاو تويَ
واْشا وة ضةَهى خيَضإ بةيةى ػيَواص نؤيَيوةتةوة,تانو ئيَظتا ْةت

دياسى بهةٕ,بةيَهو ضةْذئ ضةَو و َاْاى ديا ديايإ بؤ خيَضإ 
 داْاوة.ييَشةدا ٖةْيَهيإ دةخةيٓة سِوو:

ٖةْذيَو ية صاْاياْى نؤَةيَٓاطى وا طةيشى خيَضإ دةنةٕ,نة 
ى و  هاْى تا ةتيية,ضوْهة ئةسنة دةوٖةسيَ داَةصساوةيةنى نؤَةالَي

ةطوسِيَٓىَ,خيَضإ َشؤظ  ية بوْةوةسيَهى َشؤييةوة نؤَةيَطا ٖةيَذ
دةطؤسِيَت بؤ َشؤظيَهى بة َشؤظ نشاوى خاوةٕ طشوػتى 
نؤَةيَطانةى, بةٖؤى ثةسوةسدةنشدٕ ئاساطتةنشدْةوة يةطةس 
 ( ى ية ْيَوإ تانةناْى خؤيذا.   سِةَضى نؤَةالَيةت بٓةَاى ناسييَهى 

يَضإ وةنو (. دؤسنايِ بة ٖةَإ ػيَوة خ5,ال 2007خةييٌ,
 ٕ داَةصساوةيةنى نؤَةالَيةتى دةبيٓيَت ,نة فانتةسة نؤَةالَيةتييةنا
ئاناسييةوة  ى و  ثيَهى دةٖيَٓيَت و ئةْذاَةناْى يةسِووى ياطاي
ة  ثةيوةطنت بةيةنةوة.بةالَّ بةػيَهى تش ية تويَزةسإ ثيَيإ واي
خيَضإ طشوثيَهى بطونة نة ية دايو وباوى و يةى َٓذاٍَ يإ ضةْذ 

ٓذايَيَو ثيَو ديَت,نة يةْيَوإ خؤياْذا خؤػةويظتى دةطؤسِْةوةو َ
,ص 2014بةسثشطياسيَتيؽ دابةؾ دةنةٕ ) سظني, 

ة 42 (.ٖةسوةٖا الى ٖةْذيو تويَزةسو صاْاى ديهة خيَضإ يةنيَهة ي
طشْطرتئ داَةصساوةناْى ثيَطةياْذْى نؤَةالَيةتى, نة بةٖؤيةوة 

وة دةطواصسيَتةوة بؤ ْةوةناْى نةيةثوسى نؤَةالَيةتى ية ْةوةيةنة
 ( .65,ال 2014ديهة ) بٔ ذلُود,

ضإ: بشيتيية ية يةنةيةنى  ثيَٓاطةى سِيَهاسى بؤ ضةَهى خيَ
نؤَةالَيةتى سِيَهدشاو ثةيوةطت بة ياطا و داب و ْةسيتةوة, 
طشْطرتئ ئةسنيؼى دسوطتهشدْى تانى ضانةخواصة ,يةسٍِِيَطةى 

ؤيَى ئةسيَٓى ية رياْى بةسدةطتةنشدْى سِةفتاسى باؾ و سِ
ثشِؤطةى ثيَطةياْذْى  ةٖؤى  نؤَةالَيةتيذا ,نة ئةَةؾ ب

 نؤَةالَيةتييةوة بةدى ديَت.  
و:  ى طضادسا ضْا  طيَيةّ/ خيَ

بة دياواصى باسودؤخ و تايبةمتةْذييةناْى تاى و نؤَةيَةنإ 
وةناْيؽ دياواص و ْاضووْيةى  ئةوا بىَ طوَإ ضةَو و صاسا
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ة تانيَهةوة بؤ تانيَو و ية ريٓطةيةنةوة بؤ ريٓطةيةنى  دةبٔ ي
ديهة. ْاطاْذْى ضةَهى خيَضاْى طضادساواْيؽ بة ثيَى دؤخ و 
ريٓطةى نؤَةالَيةتى خيَضاْةنة دةطؤسِيَت و ْاتواْني بة يةى 
ْذ ػيَواصيَهى دياواص  ػيَواص ثيَٓاطةى بهةئ,بةيَهو بةضة

 تيؼو دةخةيٓة طةسى,نة بشيتيني:
ضاْاْةية نة سِؤيَى طةوسة دةبيٓٔ ية خيَضاْى طضادساو ئةو خيَ

ْة و ضؤْيَتى سِةفتاسو ناسييَهى  سِيَهدظتٓى رياْى ْيَو بةْذيٓدا
نؤَةيَطاى بةْذيٓداْة, واتا سيَهدظتٓى ريإ يةْيَو 
بةْذيٓداْةو سِاطشتٓى ٖاوطةْطي ريإ سِاطتةوخؤ ثةيوةطتة 

,ص 1985بة ثةيوةْذى طضادساو بة خيَضاْةنةيةوة)غامن ,
ٖةسوةٖا دةتواْني بًَيَني خيَضاْى طضادساوإ ئةو (. 268

ة بةْذيٓداْةداية بةٖؤى  خيَضاْاْةية نة طشْطرتئ نةطيإ ي
ر بة طيظتةَى والَت, نة ٖةسبةٖؤى  ئةجناَذاْى سِةفتاسيَهى د
ئةو سِةفتاسةوة بؤ َاوةيةنى دياسيهشاو يةريَش طايةى 

 7,ص 2007دةطةالَتى ياطادا دةَيَٓٓةوة )ايذوطشي, 
.ٖةسوةٖا خيَضاْى طضادساوإ بةو خيَضاْاْةؾ دةوتشيَت نة بيَ (

ة ئةْذاَاْى  بةػبووٕ ية نةطى يةنةّ يإ يةنيَو ي
ةٖؤى ئةجناَذاْى ضةْذ نشدةوةيةنى  خيَضاْةنةيإ, نة ب

(  ٕ  (. 8,ص 2004, املديـيبدياواصةوة ية بةْذيٓداْةدا

يةو  ثيَٓاطةى سِيَهاسى بؤ ضةَهى خيَضاْى طضادساو:بشيتيية 
خيَضاْاْةى نة يةنيَو يإ صياتش ية ئةْذاَاْيإ بةٖؤى 
ئةجناَذاْى تاواْيَهةوة ية بةسِيَوةبةسايةتيية ضانظاصييةنإ 
ةطةٍَ يةدةطتذاْى ئةْذاَاْى  بةْذنشاوٕ,ئةّ خيَضاْاْة ي
خيَضاْةنةيإ سِووبةسِووى ضةْذئ طشفتى نؤَةالَيةتى دةبٓةوة 

ٕ ناتيَهى صؤسى  سةطةسنشدْيا ثيَويظتة, بةَاْايةني دى نة ضا
 خيَضاْى طضادساو قوسباْى تاواْيَهة نة ئةجناَى ْةداوة.

ضواسةّ/ بةسِيَوبةسايةتى ضانظاصى رْإ و َٓذاالَٕ ية 
 طًيَُاْى:

بةسِيَوبةسايةتى ضانظاصى اليةْيَهى َةعٓةوى طةسبةخؤية بة 
بشِياسى دادوةس طضادساواْةى تيَذا بةْذ دةنشيَت, بة َةبةطتى 
ثؼهٓيٓى دةطتةيى و  ييَهؤيَيٓةوة ية نةطايةتى و 
نؤَةالَيةتى و دةسووْى و ػيَواصى ضاسةطةسنشدْى و ػياْذْى 
بة ثيَى ثشِؤطشاَيَهى ثةسوةسدةيى و نؤَةالَيةتى. ئاَاْر يةّ 
وةنة و  ثشِؤطاْةؾ دووباسة ثةسوةسدةنشدْى طضادسا
ئاَادةنشدْيَتى بؤ طوجناْذْي يةطةٍَ نؤَةيَطة يةوناتةى 
طضانةى تةواو دةبيَت و دةطةسِيَتةوة بؤ ْيَو نؤَةيَطة )قاْوٕ 

 ( . 23,ص 2018إؿالح ايٓضالء واملودعني, 
بةسِيَوبةسايةتى ضانظاصى رْإ و َٓذالَْى طًيَُاْى ية طايَى 

داَةصساوة,يةنيَهة يةو ػةؾ بةسِيَوبةسايةتييةى نة  1997
ة  طةس بة بةسِيَوبةسايةتى طؼتى ضانظاصى نؤَةالَيةتيية ي
نوسدطتاْذا,ٖةسوةى بةػيَهة ية وةصاسةتى ناسو ناسوباسى 

 نؤَةالَيةتى سهوَةتى ٖةسيَُى نوسدطتإ.ئةّ
بةسِيَوبةسايةتيية ية ضواس بةػى طةسةنى ثيَو ديَت, ئةواْيؽ) 
ؤ  صة ثيَطةيؼتوو, َٓذاالَٕ, سِاطرياوإ( ب رْإ, الواْى تا
ةطةٍ طضادساواْذا  ٖةسيةنة يةّ بةػاْة َاَةيَةى دياواص ي

 دةنشيَت يةسِووى ثشِؤطةناْى ضانظاصى و ػياْذْةوة.

ة بةػى دووةّ/ تويَزيٓةوةناْى ثيَؼوو نؤَةالَيةتييةناْى  و طشفت
ضاْى طضادساوإ  خيَ
 /ّ ةوةسى يةنة ؼووت  تويَزيٓةوةناْى ثيَ

ةنةّ/ خظتٓةسِووى تويَزيٓةوةناْى ثيَؼوو  ي
ٓاطيذا       يَزيٓةوةى نؤَةيَ خظتٓة سِووى تويَزيٓةوةى ثيَؼوو ية تو

يَو يةو  طشْطي يةني صؤسى ٖةية و ديَطاى بايةخى صؤس
ٓةوةى تويَزيٓةوةى تويَزةسةواْةية,نة طةسقايَى ْوطي

ٕ بؤ ضةْذ ٖؤناسيَهى طةسةنى  صاْظتني,ئةَةؾ بيَ طوَا
 دةطةسِيَتةوة, نة طشْطرتيٓيإ ئةَاْةٕ :

يةناتى خظتٓةسِووى تويَزيٓةوةناْى ثيَؼوودا, تويَزةس ئةو  -1
تويَزيٓةواْة دةخاتةسِوو, نة بابةتةناْيإ ْضيهٔ يةو بابةتةى 

يةطةأل ئةوةى تويَزةس  تويَزيٓةوةنةى خؤى بؤ تةسخاْهشدوة,
ٖةيَذةطآ بة خظتٓةسِووى ئةو بةؾ و تةوةسو بابةتاْةى نة 
ؤ  تويَزةساْى ثيَؼوو ية تويَزيٓةوةناْياْذا ئاَارةيإ ب
ئاػٓا بووٕ و طوود وةسطشتٓى تويَزةسة يةو  نشدووة,ئةَةؾ بؤ 
سِاطتياْةى ية تويَزيٓةوةناْى تشدا ٖةية,ضوْهة  صاْياسى و بابةت و 

ةى ئيَظتا يةو ناتةوة دةطت ثيَ دةنات نة تويَزيٓةوةناْى تويَزيٓةو
 (.36, ص 2007عبذايكادس,ثيَؼوو نؤتايي ديَت ) 

تويَزيٓةوةناْى ثيَؼوو بةطودة بؤ تويَزةس, ضوْهة ئةو َيتؤد و  -2
يَ  يَزيٓةوةناْى ثيَؼوو ثؼتيإ ث سِيَباصة ييَهؤيَيٓةواْةى نة تو

و ثؤيئَ نشدٕ و بةطتووة ية نؤنشدْةوةى صاْياسييةنإ 
 ٕ واْآ ية تويَزيٓةوةنةى خؤيذا طووديا زةس دةت ػيهشدْةوةيإ,تويَ

 (.48,ص 2005, ) ٖشصاْىييَ وةسطشآ 

يةبةسئةّ ٖؤناساْةو ضةْذ ٖؤناس و طشْطي يةنى ديهةى    
تويَزيٓةوةناْى ثيَؼوو يةو تويَزيٓةوةى نؤَةيَٓاطيذا,ييَشةدا ضةْذ 

ى   تويَزيٓةوةيةنى ثيَؼوو دةخةيٓة سِوو نة ْضيهٔ ية بابةت
تويَزيٓةوةنةوة,ئةواْيؽ خؤى ية طىَ تويَزيٓةوةى ثيَؼووى 

يةّ تويَزيٓةواْة ٖةسدوو اليةْى  عةسةبى دا دةبيٓيَتةوة و ٖةسيةنة
ة  تيؤسى و ثشانتيهي يةخؤطشتووة و خاوةْى تايبةمتةْذى خؤيأْ ي
ص  ين دياوا سِووى صاْظيت و سِاطيت يةوة,ٖةسوةٖا يةنات و ػويَ
ؤ  دياواصدا ئةجناّ دساوٕ,ئةَةؾ طشْطيةنى صؤسى ٖةية ب
بةساوسدنشدْى دةسةجناَةناْيإ بةو دةسئةجناَاْةى ئةّ 

ٕ ةوةية ثيَي دةطات.تويَزيٓ زةسإ صؤس طةسِا ثيَويظتة بوتشيَت نة تويَ
بةدواى تويَزيٓةوةى عيَشاقى و عةسةبى وبياْى ديهةدا بؤ صياتش 
 ٕ دةويَةَةْهشدْى تويَزيٓةوةنة,بةالَّ يةو طىَ تويزيٓةوة صياتشيا
ة  دةطٓةنةوت نة صؤس ْضيو بيَت يةّ تويَزيٓةوةية,ضوْهة ئةّ بابةت
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س صؤس نةّ تويَزيٓة ضاْى طضادساوإ صؤ ى خيَ وةى يةطةس نشاوةو تويَز
يَزيٓةواْة  نةّ ئاوسِيإ ىلَ دساوةتةوة,ٖةسبؤية تةْيا ئةّ تو

 بةدةطٗات نة ييَشةدا دةخشيَتة سِوو.
ةوةى " عبذاهلل عبذايشمحٔ املديـيب "  -1  تؤيزٓي

ضاْى بةْذنشاو ية  يَشى نشدْى خيَ سِؤيَى نةستى تايبةت ية ضاود
ييةناْذا  "دوس ايكطاع اخلاص يف ايشعاية أطش داَةصساوة ضانظاص

ٓضالء املؤطظات االؿالسية"   اي
انتيهي ية يةطايَى        يَزيٓةوةيةنى ثشِ ة ػاسى )سِياص(ى  2004تو ي

طعودية ئةجناَذساوة,بة ئاَاجنى صاْيٓى دؤسى ئةو ضاوديَشيةى نة 
يبةت خيَضاْى بةْذنشاوإ ثيَويظتياْة,يةطةٍَ صاْيٓى سِؤيَى نةستى تا

يَشى خيَضاْى بةْذنشاواْذا, ٖةسوةٖا صاْيٓى ئةو سِيَطشياْةى  ية ضاود
ى  سِووبةسِووى  ناسى ئةو نةطاْة دةبٓةوة نة وةنو خؤبةخؽ ياسَةت

ٕ دةدةٕ )املديـيب,  (.يةّ 18,ص 2004خيَضاْى بةْذنشاوا
تويَزيٓةوةيةدا تويَزةس َيتؤدى وةطفى ػيهاسى 

زةس منوْةى ٖةسِةَةنى بةناسٖيَٓاوة,يةمنووْةى تويَزيٓةو ةنةػذا تويَ
يَز دابةػهشدووة,تويَزى يةنةّ  بةناسٖيَٓاوة,نةمنوْةنةى بؤ دوو تو

( ٕ  2100ئةو فةسَاْبةساْةٕ ية نةستى تايبةت ناسدةنةٕ و رَاسةيا
ة  فةسَاْبةسى وةنو  210(فةسَاْبةسة,تويَزةس ية نؤى ئةو رَاسةي

واْى منوْة وةسطشتووة,تويَزى دووةّ بشيتيية ية خيَ ضاْى بةْذنشا
 4500خيَضاْى يةنؤى  450ػاسي سياصي طعودية نة تويَزةس 

ى 10خيضإ وةنو منوْةى تويَزيٓةوةنةى وةسطشتوة,واتا   %
منوْةنة.ية نؤنشدْةوةى صاْياسييةناْذا تويَزةس فؤسَى سِاثشطى 
صة ئاَاسياْةؾ نة ية تويَزيٓةوةنةدا  بةناسٖيَٓاوة,ئةو ئاَشا

ية ) الداْى ثيَوةسى , ْاوةْذى رَيَشةيى(  بةناسٖاتووة بشيتيني
 (. 83 -81, ص 2004)املديـيب, 

طشْطرتئ ئةو ئةجناَاْةى تويَزيٓةوةنة ثيَ ي طةيؼتووة بشيتني    
ة :  ي

ة ) -1 ضاْى 42سِيَزةى ي %( ى فةسَاْبةسإ دةيَئَ باسى ئابوسى خيَ
 بةْذنشاواْى داَةصساوةى ضانظاصى ْاديَطرية.

)تويَزيٓةوةنة طةيؼت -2 يزةى ية %(ى 85ؤتة ئةو ئةجناَةى سِ
ى  ٕ سِويذاوة دوا ٕ طؤسِاْهاسى يةئاطتى بزيَويا خيَضاْى بةْذنشاوا
بةْذنشدْى بةخيَونةسى خيَضاْةنةيإ ية داَةصساوةى 

 ضانظاصى.

ة ) -3 ٕ ثيَيإ 47بة ثيَى ئةجناَى تويَزيٓةوةنة ي %( ى خيَضاْةنا
فتة واية نةستى تايبةت بةػذاسبوْة ية ضاسةطةسنشدْى طش

ٖةْونةييةناْيإ,بةالَّ ية ٖةَإ ناتذا بةػيَهى صؤسيإ نة 
%( ْيطةسأْ ية طةختى ئةو سِيَهاساْةى 63سِيَزةيإ دةطاتة ) 

بؤ بةدةطتٗيَٓاْى ياسَةتييةنإ دةطرييَتةبةس)املديـيب, 
 (.201 -196, ص 2004

ةوةى  "ذلظٔ فاحل ايذوطشي" -2 زٓي يَ و  ت

وة ضانظاصييةنإ و سِيَطاناْى  طشفتةناْى خيَضاْى بةْذنشاوإ ية داَةصسا
ايٓضالء املؤطظات االؿالسية وطشم  طش  َاَةيَهشدٕ يةطةيَيذا "َؼهالت أ

 تعاًَٗا َعٗا "     
يَزيٓةوةيةنى ثشانتيهية  يةطايَى        ية داَةصساوةى  2007تو

َذساوة, بةئاَاجنى ضانظاصى نؤَةآليةتي )سائش( يةػاسى سِياص ئةجنا
صاْيٓى ئةو طشفتة نؤَةالَيةتى و ئابوسى و تةْذسوطتى و 
دةسووْياْةى سِوبةسِووى خيَضاْى بةْذنشاوإ دةبٓةوةو ناسيطةسى 
خشاثى يةطةسيإ ٖةية,ٖةسوةٖا صاْيٓى ئةو سِيَطاياْةى خيَضاْى 
بةْذنشاوإ بةناسيذةٖيَٓٔ بؤ ضاسةطةسنشدْى  ئةو طشفتاْة) 

ى 6, ص 2007ايذوطشي, (.تويَزةس َيتؤدى سِووثيَوى نؤَةالَيةت
سٖيَٓاوة, منووْةى تويَزيٓةوةنةػى  واتة َيتؤدى وةطفى بةنا
واْى  ٕ و خيَضاْى بةْذنشا َةبةطتذاسة و ٖةسدوو تويَزى بةْذنشاوا

 120بةْذنشاوى داَةصساوةنة  1124وةسطشتووة,نة ية نؤى 
ويؼى خيَضاْى بةْذنشا 120بةْذنشاوى وةسطشتوة,ٖةسوةٖا 

زةس ئاَشاصى  وةسطشتووة. ية نؤنشدْةوةى صاْياسييةناْيؼذا تويَ
فؤسَى سِاثشطى بةناسٖيَٓاوة, ئةو ئاَشاصة ئاَاسيياْةؾ نةيةّ 
سٖاتووة بؤ طؤسِيٓى وةالََى تويَزةسةوإ بؤ داتاو  تويَزيٓةوةيةدا بةنا
زةى طةدى,الداْى ثيَوةسى,نشداسى ئةيفا  ة: ) سِيَ رَاسة بشيتني ي

( )  T-test,ٖاونيَؼةى )ت( 2ناى طهويَش نانشؤْباخ,
 ( .  114-91, ص 2007ايذوطشي,

ْطرتئ ئةجناَةناْى تويَزيٓةوةنة بشيتني ية :  طش
ى  -1 ئةسنى ثةسوةسدةنشدٕ يةطةس دايو صياد دةنات دوا

 بةْذنشدْى طةسؤنى خيَضإ "باوى" .

ى يةطةس َٓذاٍَ بةٖؤى ئاَادةْةبووْى  -2 نةَبوْةوةى ضاوديَش
 نؤْرتِؤيَهشدْةوة,نة خؤى ية باونذا دةبيٓيَتةوة.دةطةالَتى 

بةػيَهى صؤسى خيَضاْةنإ طشفتى ٖةطتهشدٕ بة تةْيايى و  -3
 طؤػةطريى نؤَةالَيةتى و ْةَاْى ثةيوةْذى طؤصداسيإ ٖةية

 .  (206 -198, ص 2007)ايذوطشي,
 تويَزيٓةوةى " صيذ بٔ عبذاهلل بٔ دسيع"  -3

ةاليةٕ ييزْةى ْي ؼتُاْييةوة ثيَؼةنةؾ نشاوة بؤ ئةو خضَةتاْةى ي
ضاْى  ضاْةناْيإ و خيَ ٕ و ئاصادنشاوإ و خيَ ى بةْذنشاوا ضاوديَش

ٓة بةْذنشاوإ, سِاطتيَتى و ئاطؤناْى "  اخلذَات املكذَة َٔ ايًذ
وطٓية يشعاية ايظذٓاء واملفشز عِٓٗ واطشِٖ ألطش ايظذٓاء واقعٗا  اي

فاق٘"  وأ
يَزيٓةوةيةنى ثشانتيهية        ئةجناّ دساوة 2007ايَى يةط  تو

يزْةى  ؤ ئةو خضَةتطوصاسياْة دةنات نةيةاليةٕ ي ٖةيَظةْطاْذٕ ب
ْيؼتُاْى بؤ ضاوديَشى بةْذنشاوإ و خيَضاْةناْيإ و ئةو 

ية ػاسى سياص ثيَؼهةؾ دةنشيَت, بة بةْذنشاواْةى ئاصادنشاوٕ 
ئاَاجنى صاْيٓى ئاطتى ئةو خضَةتطوصاسية نؤَةالَيةتياْةى يةاليةٕ 

ٕ يي زْةى ْيؼتُاْيةوة ثيَؼهةؾ بة خيَضاْى بةْذنشاوا
ؤ  دةنشيَت,يةطةٍَ صاْيٓى ئاطتى ناسيطةسى ئةو سِيَهاساْةى ب
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ضاْى  سِيَهدظتٓى ئةو خضَةتطوصاسياْةى نةثيَؼهةؾ بة خيَ
(. 18,ص 2007بةْذنشاوإ دةنشيَت دةطرييَتةبةس) بٔ دسيع, 

يَزيٓةوةنةيذا َيتؤدى سِوثيَوى نؤَة ى تويَزةس ية تو الَيةت
طةباسةت بة منووْةى تويَزيٓةوةنةؾ,تويَزةس ية نؤى بةناسٖيَٓاوة,

ة 88( خيَضاْى بةْذنشاو )136) ( خيَضاْى وةسطشتوة ,نة دةناتة ي
يَزيٓةوةنة.64) ية نؤنشدْةوةى صاْياسييةناْيؼذا  %( منوْةى تو

ئاَشِاصى فؤسَى سِاثشطي و ضاوثيَهةوتٓى  تويَزةس ٖةس دوو 
ٕ بةناسٖيَٓاوة, ية يَزةس بؤ ػيهشدْةوةى ئةجناَةنا اليةنى تشةوة تو

سٖيَٓاوة, نة بشيتني  8صياتش ية ) ( نةسةطتة و ئاَشِاصى ئاَاسى بةنا
, سِيَزةى طةدى, نشداسى ثةيوةطت بووْى  SPS ية )بةسْاَةى

نشداسى ئةيفا نشؤْباخ,ٖاونيَؼةى )ت( ثريطؤٕ, الداْى ثيَوةسى, 
T-test  )) (92 -84,ص 2007) بٔ دسيع,  , ... ٖتذ. 

ْطرتئ ئةجناَةناْى تويَزيٓةوةنةؾ ئةَاْةٕ :  طش
%( ى خيَضاْى بةْذنشاوإ بةدةطت طشفتى 9666سِيَزةى ية )  -1

 بيَهاسيةوة دةْايَيَٓٔ.

اتى َاْطاْةى ) -2 ( 100%( ى خيَضاْى بةْذنشاوإ تةْٗا )83دٖا
بزيَ ة سِيايَة ,واتا صؤسيٓةى منوْةى تؤيَزيٓةوةنة ئاطتى  ويإ ي

 خواس ٖيًََى ٖةراسييةوةية. 

بةػيَهى صؤسى خيَضاْى بةْذنشاوإ ئاطتى خويَٓذْيإ وةنو  -3
 .  (156 -152,ص 2007) بٔ دسيع, ثيَويظت ْيية 

و يةطةس تويَزيٓةوةناْى ثيَؼوو  دووةّ/ ضةْذ طةسجنيَ
دواى خظتٓةسِووى تويَزيٓةوةناْى ثيَؼوو طةباسةت بة خيَضاْى     

طشفتةناْيإ و ئةو خضَةتطوصاسياْةى ثيَؼهةػيإ طضادساوإ و 
ى  ى دإ و ضاوديَش دةنشيَت و سِؤيَى نةستى تايبةت ية ياسَةت

 نشدْيإ.بة ثيَويظتى دةصاْني ئةّ ضةْذ طةسجنة خبةيٓةسِوو:
يةسِووى ئاَاجنةوة: ٖةسضةْذة تويَزيٓةوةنإ بةثيَى  -1

ٕ ئاَاجنةناْيإ دياواصة,بةالَّ بةطؼتى  ْاوةسِؤنى بابةتةنةيا
ضاْى  ية ئاَاجنةناْياْذا ٖةوٍَ بؤ صاْيٓى طشفتةناْى خيَ
طضادساوإ و دؤس و ػيَواصى ئةو خضَةتطوصاسياْةى 
ثيَؼهةػيإ دةنشيَت و سؤيَى نةستى تايبةت ية ٖاوناسييإ و 
نةَهشدْةوةى طشفتةناْيإ دةدةٕ.ئاَاجنى ئةّ 
ْذ  تويَزيٓةوةؾ بشيتتية ية ئاَاجنيَهى طةسةنى و ضة

اجنيَهى الوةنى,نة ئاَاجنة طةسةنيَهة بشيتيية ية ئاَ
دةسخظتٓى طشفتة نؤَةالَيةتييةناْى خيَضاْى ئةو 
ة  طضادساواْةى ية بةسِيَوةبةسايةتى ضانظاصى رْإ و َٓذاالَٕ ي

 طًيَُاْى بةْذنشاوٕ.
ووثيَوى  -2 ٕ َيتؤدى سِ يةسِووى َيتؤدةوة: تويَزيٓةوةنا

سٖيَٓاوة سٖيَٓاْى نؤَةالَيةتى يإ وةطفيإ بةنا , ية بةنا
يَزيٓةوةى يةنةَذا  منوْةى تويَزيٓةوةنةياْذا دياواصٕ,ية تو
ذا منووْةى  منووْةى ٖةسَِةنى و ية تويَزيٓةوةى دووةَ
َةبةطتذاس بةناسٖاتووة, بةالَّ دؤسى منووْة ية تويََزيٓةوةى 

ةنشاوةتةوة.َيتؤدى ئةّ تويَزيٓةوةؾ َيتؤدى  طيَيةّ سِووْٕ 
تى و بةساوسدناسية, دؤسى منووْةنةؾ سِووثيَوى نؤَةالَية

 َةبةطتذاسة.
يَزيٓةوة: ية تويَزيٓةوةى يةنةّ و دووةّ  -3 ية سِووى ئاَشاصى تو

تةْيا فؤسَِى سِاثشطى بةناسٖاتووة,بةالَّ ية تويَزيٓةوةى 
طيَيةّ فؤسَِى سِاثشطى و ضاوثيَهةوتٔ بةناسٖاتووة.يةّ 

ثشطى و ضاو ثيَهةوتٔ و تويَزيٓةوةيةدا تويَزةسإ فؤسَِى سِا
 تيَبٓيإ بةناسٖيَٓاوة.

يةسِووى دةسئةجناَةناْةوة: دةسئةجناَى ٖةس تويَزيٓةوةيةى  -4
وابةطتةية بة دؤسى نؤَةيَطا و ئاطتى تانةناْى يةسِووى 
 , نؤَةالَيةتى و ئابوسى و دةسووْى و ثةسوةسدةيى يةوة
ة  ٖةسبؤية ٖةس تويَزيٓةوةيةى يةو تويَزيٓةواْة طةيؼتؤت

دةسئةجناَى دياواص,نة ٖةْذيَو يةو دةسئةجناَاْةى نؤَةيَىَ 
ة  ئةو تويَزيٓةواْة نة ْضيهٔ ية دةسئةجناَى تويَزيٓةوةنةَإ ي
ى بةػى  تةوةسى ثيَؼوودا خشاوْةتةسِوو,ٖةسوةٖا ية نؤتاي
ثشانتيهى دةسئةجناَةناْى ئةّ تويَزيٓةوةية 
وة بة دةسئةجناَةناْى  خشاوةتةسِوو,ٖةسوةى بةساوسديؽ نشا

 زيٓةوةناْى ثيَؼوو.تويَ
وإ ى طضادسا ضْا ةوةسى دووةّ / طشفتة نؤَةالَيةتييةناْى خيَ  ت

و      ٕ يةنيَ ٕ دواى بةْذنشدْى طةسؤنى خيَضإ يا طضادساوا خيَضاْى 
ية ئةْذاَاْى سِووبةسِووى ضةْذئ طشفتى نؤَةالَيةتى دةبٓةوة,نة 
ٖةس يةنيَو يةو طشفتاْة ناسيطةسى سِاطتةوخؤى يةطة سِةوػى رياْى 
ئةو خيَضاْاْة دةبيَت.تويَزيٓةوةنإ طشْطرتئ ئةو طشفتة 

ضاْاْة دةبٓةوة نؤَةالَيةتياْةيإ  خظتؤتةسِوو,نة سِووبةسِووى ئةو خيَ
ية َاوةى بةْذنشدْى يةنيَو ية ئةْذاَاْى خيَضاْةناْيإ,ئةواْيؽ 

 بشيتني ية:
ْانؤنى ية ْيَوإ ئةْذاَاْى خيَضإ:ئةّ ْانؤني ية بةٖؤى  -1

ضاْيَو بة طشفت و ناسوباسى خؤى  طشْطى داْى ٖةس ئةْذاَى خيَ
ةٕ بة داٖاتووى خيَضاْةنةيإ و ئةو ديَتة ئاساوة,واتا طوىَ ْاد

بةسثشطياسيَتية ْوىَ يةى دواى بةْذنشدْى ئةْذاَى 
خيَضاْةنةيإ  بؤيإ دسوطت بووة,ئةَةؾ خشاثى ثةيوةْذيية 
و سِووبةسِووبووْةوةى يةنرتى ييَذةنةويَتةوة,نة  خيَضاْييةنإ 
س ْيية الدإ وتاواْيؼى بة دوادا بيَت ) سظٔ,   س دوو دوادا

 (. 298 ,ص 1967

و سِودةدات نة باوى  -2 الَْيَية ناتيَ ًُ الْيَى سِؤٍَ :ئةّ َ ًَُ
بةْذنشابيَت, ٖةسبؤية دايو ثيَويظتة يةيةى ناتذا بةسِؤيَى دايو 
و سِؤيَى باوى ٖةيَبظيَت,ئاػهشاػة سِؤيَى باوى و دايو يةيةى 
سنشدٕ و دابيٓهشدْى  دودإ.يةنيَ ية ئةسنةناْى باونيؽ نا

ّ ثيَذاويظتييةناْى خيَ ضاْة,بةالَّ بة ئاَادةْةبووْى باوى ئة
ئةسنة ئةنةويَتة طةس دايو,بة ضووْة دةسةوةى دايو وةنو 
ة  طةسؤنى خيَضإ بؤناسنشدٕ بؤ َاوةى ضةْذئ ناتزَيَش ي



 Journal of the University of Garmian 6 (3), 2019 

  
Page 49 

 
  

ٕ بةبىَ ضاوديَشى ية َايَةوة  سِؤريَهذا َٓذايَةنا
دةَيَٓٓةوة,ئةَةؾ دةبيَتة ٖؤى الداْى ئةو َٓذايَاْة بةٖؤى 

, 1996وْى دةطةالَتى نؤْرتؤيَهشدْةوة ) طعيذ, ئاَادةْةبو
ئاطتى خويَٓذٕ وةنو 123ص  ( ,ياخود دةبيَتة ٖؤى الواصى 

 ٕ ٕ ْةضوْة بةس خويَٓذٕ يا تةواوْةنشدْى قوتاخباْة يا
ؤ  دوانةوتٔ ية قوتاخباْة,ٖةْذىَ داسيؽ طةسدةنيَؼىَ ب
سِةفتاسى ػةساْطيَضى و دةسضووٕ ية دةطةالَتى طةسؤنى 

وو ئةَاْةؾ بؤ َاْذووبووْى دايو بة ناسنشدْةوة خيَضإ,ٖةَ
ى  ى ثةسوةسدةي دةطةسِيَتةوة نة ْاتواْىَ وةنو ثيَويظت بةسِؤيَ

 (,.252, 1991خؤى ٖةطتيَت) عُش,

قةباسى خيَضإ و ثشِؤطةى ثيَطةياْذْى نؤَةالَيةتى: قةباسةى  -3
ى  خيَضإ ناسيطةسى يةطةس ثشِؤطةى ثيَطةياْذْى نؤَةالَيةت

ى َٓذاٍَ ٖةية,ئةطةس ق ٕ نةّ بوو ئةوا ضاوديَش ةباسةى خيَضا
بةباػى ئةجناّ دةدسيَت,بةالَّ ئةطةس قةباسةى سِيَزةى 
ى  ى و نؤْرتؤيَ ئةْذاَاْى خيَضإ صؤسبوو ئةوا ثشِؤطةى ضاوديَش
ثشِؤطةيةؾ  نؤَةالَيةتى الواص دةبيَت,الواصبووْةى ئةو دوو 

ة اليةٕ ئة ٕ ي ٕ و تاوا ْذاَاْى دةبيَتة ٖؤى ئةجناّ داْى الدا
ٓاْى َادةى ٖؤػبةس, تاواْى  )دصى, بةناسَٖ خيَضاْةوة, وةنو 

 (.42-41, ص 1995بةدسِةوػتى...( )إطتٓبويي, 

ة ية طشفتة ٖةسة ناسيطةسةنإ نة  -4 ديابووْةوة: يةنيَه
سِووبةسِووى خيَضإ بةطؼتى و خيَضاْى طضادساو بة تايبةت 

و تةوا دةبيَتةوة,ضوْهة بوْيادى خيَضإ بة بووْى رٕ و ثيا
دةبيَت,بةالَّ ناتيَو ديابووْةوة سِودةدات بةٖةسٖؤناسيَو بيَت 
و  ئةوا بوْيادى خيَضإ ْاتةواو دةبيَت و ػرياصةى خيَضإ تيَ
ى  س طشفتى نؤَةالَيةت دةضيَت,ئةّ ثةػيَويةؾ دةبيَتة ٖؤى صؤ
سنشدٕ, ْةَاْى طؤصو  صٖيَٓإ يةنا يةواْةؾ الدإ, وا

داس ْةخؤػى دةسووْى و خؤػةويظتى ية خيَضاْذا,ٖةْذىَ 
( .ئةّ ثةػيَويةؾ 137-135, ص 1981عةقًَى  ) تيُض,

ية ناتيَهذا سِوودةدات نة خيَضإ ية ٖةَوو نات صياتش 
ؤ  ى ٖةية ب ثيَويظتى بةتةبايى و ثةيوةطت بووْى ئةْذاَاْ
بةديَطةياْذْى سِؤٍَ و ئةسنةناْيإ,بةالَّ ئةطةس ديابووْةوةنة 

يةنى ْةسيَٓى يةطةس ئةْذاَاْى سِوويذا ئةوا ضةْذ ناسيطةس
خيَضاْةنة دادةْيَت,يةواْةؾ ْةَاْى َتُاْة 
بةخؤبوٕ,ديَةسِاونىَ,الواصى ئاواختواصى)طُوح(,الواصى ئاطتى 
 ٕ هشدٕ, ٖةيَطةسِاْةوة,الدا خويَٓذٕ,الواصى ضاوديَشى و نؤْرتؤيَ
ضاْيؼى  وةػاْةوةى خيَ و تاوإ.ٖةْذىَ داس ديابووْةوة ٖةيَ

ئةَةيإ دةبيَتة ٖؤى ْةخؤػى  بةدوادا ديَت,نة
دةسووْى,سةصى طيَهظى,خةَؤنى,سةصنشدٕ بة 
ٔ ية طؤصو خؤػةويظتى دايو  خؤنوػنت,ضوْهة بىَ بةؾ دةب

 (.229, 1991يإ باوى ياخود ٖةسدوونيإ )) عُش,

ى تش ية طشفت و  -5 ةنةى نؤَةالَيةتى : يةنيَه تواْر و ي
بشيتيية ية و  طوفتاسة ْةٖاَةتييةناْى خيَضاْى طضادساوإ 

ْاػشيٓاْةى نة بة ئةْذاَاْى ئةو خيَضاْاْة دةوتشيَت بةٖؤى 
ةيَطا,بةتايبةت ٖةْذىَ تاواْى ئةْذاَيَ هياْةوة دةسٖةم بة نؤَ

ى  واص ية قوتاخباْة دةٖيَٓٔ ية تشطى تؤَةت داس َٓذايَةنإ 
ٖاوسِيَهاْيإ يإ ية ػويَٓى ناسنشدٕ دةسدةنشئَ.واتا ئةّ 

ايَيَٓٔ,نة خيَضاْاْة بةدةطت فؼاسة  دةسةنييةناْةوة دةْ
بةٖؤيةوة سِووبةسِووى دؤسى وةالََذاْةوةى دياواصو 

ؤ  ضةػٓةناْى خؤطوجناْذٕ دةبٓةوة ,ضاسةطةسيؽ ب
ةٖيَضى ثةيوةْذى ْيَوإ  سِووبةسِووبوْةوةى فؼاسى دةسةنى ب

 1967ئةْذاَاْى خيَضاْةنةية بةتايبةت دايو و باوى )سظٔ,  
 ( .332,ص 

ةوةبةػى طيَيةّ/ سِيَ زٓي  هاسة َةيذاْييةناْى تويَ
ةنةّ/ َيتؤدى تويَزيٓةوة:   ي

ئاَاجنةنإ,يةّ           ية سِواْطةى طشوػتى تويَزيٓةوةنةو 
تويَزيٓةوةدا َيتؤدى سِووثيَوى نؤَةالَيةتى و بةساوسدناسى 
سٖيَٓاْى َيتؤدى سِووثيَوى  بةناسٖيَٓشاوة.َةبةطت ية بةنا

يَزيٓةوةدا بؤ صاْني و دياسيهشدْى ئةو طشفتة  نؤَةالَيةتى يةّ تو
نؤَةالَيةتياْةى نة خيَضاْى طضادساوإ ية دواى بةْذنشدْى طةسؤنى 
ضاْةنةيإ سِووبةسِووى  ة ئةْذاَاْى خيَ ٕ صياتش ي و يا ٕ يةنيَ خيَضإ يا
دةبٓةوة,يةطةٍَ دةطت ْيؼاْهشدٕ و ػشؤظةنشدْى ئةوطشفتاْةى نة 

يَهى خيَضاْةنةيإ خيَضاْى طضادساوإ يةَاوةى طضاداْى ئةْذاَ
بةدةطتيةوة دةْايَيَٓٔ ياخود سِووبةسِووي دةبٓةوة.طةباسةت بة 
دؤسى سِووثيَوى نؤَةالَيةتييةنةؾ, يةّ تويَزيٓةوةدا سِووثيَوى 
بةسِيَطةى وةسطشتٓى منووْة بةناسٖاتووة,بةٖؤى ئةوةى رَاسةى 
خيَضاْى طضادساوإ صؤسبووٕ و ناتيَهى صؤسى ثيَويظت بوو ْةتواْشا 
ٖةَوويإ وةسبطريئَ, بؤية ئةّ دؤسة ية سِووثيَويةبةناسٖات,تا بة 
ضاْاْة  ػيَوةيةنى وسد و دسوطت تش ييَهؤيَيٓةوة ية طشفتى ئةو خيَ

 بهةئ.
يَزيٓةوةيةدا  َيتؤدى بةساوسدناسيؽ  ٖةسوةٖا ٖةس يةّ تو
ضاْى  بةناسٖاتووة بؤ بةساوسدنشدْى طشفتة نؤَةالَيةتييةناْى خيَ

ٕ ية  ٕ ية طًيَُاْى طضادساوا بةسِيَوبةسايةتى ضانظاصى رْإ و َٓذاالَ
ة نؤَةيَطاناْى  ساوإ ي يةطةٍَ طشفتة نؤَةالَيةتييةناْى خيَضاْى طضاد
تش ية سِيَطةى خظتٓةسِووى تويَزيٓةوةناْى ثيَؼوو ية بةػى تيؤسى 
ة بةساوسدنشاوة  ,ٖةسوةٖادةسئةجناَى ئةّ تويَزيٓةوةي تويَزيٓةوةنة 

يَزيٓةوةناْى ثيَؼوو ية بةػى ثشانتيهى بة دةسئةجناَى تو
 تويَزيٓةوةنة.

 دووةّ/ نؤَةيَطاى تويَزيٓةوة:
ضاْى ئةو طضادساواْةى نة        نؤَةيَطاى تويَزيٓةوةنة بشيتيية ية خيَ

ة نؤى  ٕ بةْذنشاوٕ , ي ية بةسِيَوةبةسايةتى ضانظاصى رْإ و َٓذاالَ
ٕ 20) ( خيَضاْى طضادساوى ٖةسدوو بةػى رْإ و الوا72ٕ) ( خيَضا
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ةَةْيإ ية  وةنو منووْةى تؤيَزيٓةوةنة وةسطرياوة و  ٖةَوويإ ت
 ( طايَةوةية.18طةسوو )

 طيَيةّ/ منووْةى تويَزيٓةوة:
( خيَضاْى طضادساوى ٖةسدوو بةػى 72يةّ تويَزيٓةوةدا ية نؤى )     

, 20رْإ و الوإ ) ( خيَضإ وةنو منووْةى تؤيَزيٓةوةنة وةسطرياوة
زةى ) نة دةنات %( ى نؤى خيَضاْى طضادساواْى ٖةسدوو 27ة سِيَ

) 40بةػةنة,بة دؤسيَو بةػى الوإ ية نؤى ) ٕ 9( خيَضإ  ( خيَضا
ة بةػى رْاْيؽ ية نؤى ) ة ٖةَإ ػيَوة 32وةسطرياوة, ي ( خيَضإ ب

يَزيٓةوةيةدا ئةو 11) ٕ وةسطرياوة,ثيَوطتة بوتشيَت يةّ تو ( خيَضا
ْى طضادساوةنةيإ نشدووة يةسِؤرى خيَضاْاْة وةسطرياوٕ نةطةسدا

طةسداْيهشدْذا ية ْيَو بةسِيَوبةسايةتى ضانظاصى رْإ و َٓذاالَٕ, 
ة نؤى  20بةالَّ ٖؤناسى وةسطشتٓى  ٕ ي ٕ بؤ ضةْذ  72خيَضا خيَضا

يَزةسإ ية َاوةى ئةو ضةْذ  و دةطةسِيَتةوة,يةواْة تو ٖؤناسيَ
يَزيٓةوةن ة ْيَو ٖةفتةيةى نة طةسقايَى بةػى ثشانتيهى تو ة بووٕ ي

بةسِيَوبةسايةتى ضانظاصى رْإ وَٓذاالَْذا بةػيَو يةو خيَضاْاْةى 
وةناْيإ ئاَادةْةبووٕ وةالََى ثشطياسى  دةٖاتٔ بؤ طةسداْى طضادسا
ةَاوةى  ٕ بذةْةوة,ٖةوةٖا بةػيَهى تش يةو خيَضاْاْة ي تويَزةسا

ةؾ ئةجناَذاْى تويَزيٓةوةنة طةسداْى طضادساوةناْيإ ْةدةنشد,ئةَ
بؤ ضةْذ ٖؤناسيَهى نةطى يإ نؤَةالَيةتى يإ طضايى 
زةسإ منووْةى  دةطةسِايةوة.طةباسةت بة دؤسى منووْةنة,تويَ
َةبةطتذاسيإ وةسطشتووة,ضوْهة ئةو خيَضاْاْة بة ثيَى ضةْذ 
ياسيهشاوٕ,يةواْة دؤسى تاوإ و َاوةى  ثشةْظيح و سِةٖةْذيَو د

ةٖةْذ و طضاى طضادساوةنةيإ و ْضيهى ية طضادس اوةنةوةو ضةْذ سِ
 ثشةْظيجيَهى تش.

ةوة: زٓي ّ/ بواسةناْى تويَ  ضواسة
ة بةسِيَوةبةسايةتى ضانظاصى  بواسى ػويَٓى/ -1 ئةّ تويَزيٓةوة ي

 رْإ و َٓذاالَٕ ية طًيَُاْى ئةجناّ دساوة.

تويَزيٓةوةنة ئةو خيَضاْاْةى وةسطشتووة, نة  بواسى َشؤيى/ -2
ية بةسِيَوةبةسايةتى ضانظاصى يةنيَو يإ صياتش ية ئةْذاَاْيإ 

رْإ و َٓذاالَٕ ية طًيَُاْى بةْذنشاوٕ و تةَةْيإ يةطةسوو 
 ( طايَةوةية.18)

اليةْى َةيذاْى ئةّ تويَزيٓةوةية يةَاوةى ْيَوإ  بواسى ناتى/ -3
, 31/12/2015( تاوةنو ) 9/11/2015)  ( ئةجناَذساوة

ة ػيهشدْةوةى صاْياسييةناْى فؤسَى سِاثش طى و نةئةّ َاوةي
   دةسٖيَٓاْى ئةجناَةناْى تويَزيٓةوة ْاطشيَتةوة.

يَٓذةّ/ ئاَشاصةناْى تويَزيٓةوة:      ث
يإ بؤ نؤنشدْةوةى        ذ ئاَشاصيَه ٕ يةّ تويَزيٓةوةدا ضةْ يَزةسا تو

 صاْياسيةنإ بةناسٖيَٓاوة, نة بشيتني ية:
و فؤسَى سِاثشطى:  -1 فؤسَى سِاثشطى ية نؤَةيَة ثشطياسيَو ثيَ

ديَت نة سِووبةسِووى بةػيَهى صؤس ية ية نؤَةيَطاى 
ثشطياساْة ثةيوةْذى  يَو ئةو  تويَزيٓةوةنة دةنشيَتةوة, بة دؤس

 ٕ سةنا بةسِةوػى ئةو نةطاْةوة ٖةية نة وةالََى ثشطيا
 ( دةدةْةوة, دا ئةو نةطاْة خيَضإ بٔ يإ نةطاْى ثيؼةيى 

يِ يَزيٓةوةدا فؤسَى 225, ص 2000, ابشٖا (. يةّ تو
( ثشطياسو بةطةس طىَ تةوةسدا 19سِاثشطى ثيَو ديَت ية )

, بةّ ػيَوةية:يةنةّ/ صاْياسى تايبةت بة خيَضاْى دابةػهشاوة
دووةّ / صاْياسى  ( ثشطياس ثيَو ديَت.6طضادساو, نة ية )

ّ/5تايبةت بة طضادساو , نة ية )  ( ثشطياس ثيَو ديَت.طيَية
صاْياسى تايبةت بة طشفتة نؤَةالَيةتييةناْى خيَضاْى 

 ( ثشطياس ثيَو ديَت.8طضادساوإ , نة ية )

ؤ صاْيٓى ثًةى "سِاطتى" بشِطةناْى فؤسَى تويَزيٓةوةنة  ٖةسوةٖا ب
 , يَزيٓةوةنة دابةػبهشيَت  ثيَؽ ئةوةى بةطةس تانةناْى منووْةى تو

سٖيَٓا ذم ايعاٖشي( نة  تويَزةسإ ػيَواصى ئاػهشاى سِاطتى بةنا )اـي
ؤ  بشيتى ية ية دابةػهشدْى فؤسَةنة بةطةس ثظجؤسإ و ػاسةصاياْذا ب
صاْيٓى سِاوبؤضووْيإ يةطةس بشِطةناْى فؤسَةنة,بؤ ئةّ َةبةطتةؾ 

سِاثشطيإ بةطةس ) ثظجؤسدا5تويَزةسإ فؤسَى   )  دابةػهشد, ثاؾ
وةسطشتٓةوةى فؤسَةنإ يةثظجؤسإ تويَزةسإ بؤضووٕ و 

و طؤسِاْهاسى و تيَب يٓيةناْى ثظجؤساْى بةٖةْذ وةسطشت و نؤَةيَيَ
هشِاى ئةو  ةنؤتاى ٖةرَاسنشدْى تيَ ةناْذا ئةجناَذا,ي ة بشِط ضانهشدْى ي
بشِطاْةى ثظجؤسةنإ يةطةسى سِاصى بووٕ, دةسنةوت ثًةى سِاطتى 

 %(.9467بشِطةناْى فؤسَى سِاثشطييةنة بشيتى ية ية )
ضاوثيَهةوتٔ ئاَشاصيَهى طشْطة نة تويَزةس ضاوثيَهةوتٔ:  -2

بةناسى دةٖيََٓيَت بؤ بةدةطت ٖيَٓاْى صاْياسى طةباسةت بة 
سِابشدوو و يادطاسيةنإ و ثالْى داٖاتوو, نة ئةّ صاْياسياْة 
ْاتواْشيَت يةسِيَطةى ئاَشاصةناْى ديهةوة بةدةطت بٗيَٓشيَت ) 

ة (.بةٖؤى ئةوةى ئةّ تويَزيٓة160, ص 2010سػوإ,  وة ي
وة, بؤية  يةطةس طشفتة نؤَةالَيةتيةناْى خيَضاْى طضادساوإ نشا
ثشطيذا ئةّ ئاَشاصةؾ  بةثيَويظت صاْشاوة نةيةطةٍَ فؤسَى سِا
بةناسبٗيَٓشيَت,ضوْهة بةػيَهى منووْةى تويَزيٓةوةنة بةٖؤى 
ْضَى ئاطتى سِؤػٓبرييياْةوة ْةياْذةتواْى بةئاطاْى ية 

يَزيٓةو ةنة بطةٕ, ٖةس بؤية بةٖؤى ثشطياسةناْى فؤسَى تو
ةيَياْذا تويَزةسإ تواْيإ ثشطياسةناْيإ بؤ  ضاوثيَهةوتٔ يةط
سِووٕ بهةْةوة تا بةػيَوةيةنى باػرت وةالََى ثشطياسةناْى 
فؤسَةنة بذةْةوة.يةاليةنى تشةوة ية سِيَطةى ضاوثيَهةوتٓةوة 
ة  يةطةٍَ ئةو خيَضاْاْة تواْشا ٖةْذيَو  صاْياسى ديهة طةباسةت ب
طشفت و ئاطتةْطةناْى خيَضاْى طضادساوإ بةدةطت 
س بة دةسئةجناَى َةيذاْى  س خضَةتيَهى صؤ بٗيَٓشيَت,نة دوادا

                                                 

( بؤ بيٓيٓى فؤسَِى سِاثشطى  1( بشِواْة ثاػهؤى رَاسة ) 
  تويَزيٓةوةنة.

( بشِواْة ثاػهؤى رَاسة )بؤ بيٓيٓى ْاوى ثظجؤسا2ٕ ).  
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تويَزيٓةوةنة دةنات,نة ية سِاظةنشدْى ئةجناَى صاْياسيةناْذا 
 دةخشيَتةسِوو.

تيَبيٓى نؤْرتئ ئاَشاصة ية نؤنشدْةوةى   تيَبيٓى: -3
ة سِواْيٓيَهى سِاطت و صاْياسيييةناْذا بةناسٖيَٓشاوة,بشيت يية ي

سٖيَٓاْى ػيَواصيَهى صاْظتى نة  سدةيةى بة بةنا وسد بؤ ديا
سدةية بطوجنىَ نة تويَزيٓةوةى يةطةس  يةطةٍَ طشوػتى ئةو ديا

ة 141, ص 2004دةنةيت ) سػوإ ,  (. ئاَاْر ي
يَزيٓةوةدا, ئاػٓابووْى صياتشة  صة يةّ تو بةناسٖيَٓاْى ئةّ ئاَشا

ٕ ية سِيَطةى بة طشفتة نؤَةالَي ةتييةناْى خيَضاْى طضادساوا
ٕ يةناتى وةالََذاْةوةى  ةنى وسدةوة نة تويَزةسا ضاوديَشي
ثشطياسةناْى فؤسَِى سِاثشطييةوة ثيَى ٖةيَذةطنت,بة 
صةوة باػرت ية سِاطتيَتى وةالََى  واتايةنى تش بةٖؤى ئةّ ئاَشا

ئاساطتةيا ٕ منووْةى تويَزيٓةوةنة بؤ وةالََى ئةو ثشطياساْةى 
زةسإ يةناتي ضاو  دةنشا ديَٓيا دةبيتةوة,ٖةسوةى تويَ
ثيَهةوتين َةيذاْي تويَزيٓةوةنةدا تيَبيين طشفتةناْي ئةو 
ي  خيَضاْاْةيإ دةنشد نة ْةيإ دةتواْي بةسِاػهاواْة ية نات

 طةسداْي نشدْي طضادساوةنةياْذا بيدةْة سِوو .

/ ئاَشاصة ئاَاسييةنإ:  ػةػّة
ؤ داتاو صاْياسى, ئةّ بؤ طؤسِيٓى وةالَ      َى منووْةى تويَزيٓةوةنة ب

 ضةْذ ئاَشاصة ئاَاسيية بةناسٖاتووٕ, نة ئةَاْةٕ:
سِيَزةى طةدى: ئةّ ئاَشاصة يةطةسدةّ خؼتةناْى  .1

 تويَزيٓةوةنةدا بةناسٖاتووة.

صة بؤ دؤصيٓةوةى ْاوةْذى  .2 ْاوةْذى رَيَشةيى: ئةّ ئاَشا
سٖاتووة ) تةَةْى تانةناْى منووْةى تويَزيٓةوةنة بة أبو نا

 (.144, ص 2002صيٓة, 

 َر غ ى                               
ــّ =                     ـــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

 َر ٕ                                
الداْى ثيَوةسى ) االحنشاف املعياسي (: ئةّ ئاَشاصة ئاَاسيية  .3

داْى ثيَوةسى تةَةْى تانةناْى منوْةى بؤ دؤصيٓةوةى ال
 (.129, ص  2002) تشنية, تويَزيٓةوةنة بةناسٖاتووة

                

ٕ  ( -غ َر ) غ       ع =               
1             

 
بةػى ضواسةّ/ خظٓتةسِوو  و  ػيهشدْةوةى ئةجناَى َةيذاْى 

ةوةنة . زٓي يَ و  ت
 ػيهشدْةوةى داتاو صاْياسييةنإ.باطى يةنةّ/ خظتٓةسِوو و 

ياسى تايبةت بة خيَضاْى طضادساوإ. صْا ةنةّ:   ي
 

يَزيٓةوةنةثًةى خضَايةتى : (1خؼتةى ) ٍَ  منووْةي تو ةطة ي
 طضادساو سِووٕ دةناتةوة

 
سة ثًةى خضَايةتي زةي طةدي رَا يَ  سِ

 %25 5 باوى

 %25 5 دايو

ٖاوطةس) رٕ يإ 
 َيَشد(

3 15% 

 %10 2 نوسِ

 %10 2 نض

 %5 1 َاّ وخاٍَ*

 %5 1 باثريةو داثرية*

 %5 1 ثوس

 %100 20 نوَي طؼيت
يو(ى    ية خؼتةنةدا دةسدةنةويَت صوَستشئ سِيَزة )باوى و دا

)25طضادساوأْ نة سِيَزةنةيإ دةطاتة  ) %( 15%(, ٖةسوةٖا سيَزةى 
ٖاوطةس) رٕ يإ َيَشد(ى طضادساوإ بووٕ, يةناتيَهذا نوس و نطى 

( يَزةي  %( بووٕ,ٖةسوةى َاّ و خاٍَ  ,باثرية و 10طضادساوإ بة سِ
زةي )داثرية, ثووس بة  ٕ 5سيَ %( نةَرتئ سِيَزةى ثًةي خضَايةتيا

وإ ثيَو دةٖيَٓا. ئةوةى تيَبيٓى دةنشا دايو و باوى يةطةٍَ طضادسا
صؤستش طةسداْى طضادساواْيإ دةنشد,ئةَةؾ بؤ طشوػتى 
طايةدا  ثةيوةْذيية نؤَةالَيةتييةنإ دةطةسِيَتةوة,نة يةّ نؤَةيَ

ٕ  دايباب ثةيوةْذييةنى طشوػتى و بةسدةواَيإ يةطةٍَ َٓذايَةناْيا
  ٖةية و بة ئاطاْى دةطتبةسداسيإ ْابٔ.

 ئاطيت خويَٓذةواسى خيَضاْى طضادساو ثيؼإ دةدات (2خؼتةى  )

ٓذةواسي  رَاسة ئاطيت خويَ
سِيَزةي 
 طةدي

 %30 6 ْةخويَٓذةواس
 %40 8 ْوطني و خويٓذْةوة

 %15 3 بٓةسةتي
 %5 1 ئاَادةيي

 %5 1 دبًوّ)ثةمياْطا(
 %5 1 بةنايوسيوغ)صاْهؤ(

 %100 20 نؤي طؼيت

%( ى منووْةى تويَزيٓةوةنة ْةخويَٓذةواسٕ , ئةواْةػي 30سِيَزةي)
( ٕ %(ة,ٖةسوةٖا 40تة ْٗا ْوطني و خويَٓذْةوة دةصأْ سِيَزةيا

%( ئاطيت بٓةسةتيإ تةواونشدووة, ية ناتيَهذا 15سيَزةى )
واْاَةي ئاَادةيي و دبًوَّ و بةنايوسيَوغ بؤ ٖةس  دةسضواْي بشِ
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و دةٖيَٓٔ. 5) سِيَزةىيةنةيإ تةْٗا يةّ ئةجناَةوة %(ى منووْةنة ثيَ
ئاطتى  دةس دةنةويَت نة صؤسيٓةي منووْةى تويَزيٓةوةنة 

ٕ ْةخويَٓذةواسٕ ة  .خويَٓذةواسيإ ْضَة يا ئةَةؾ دةسخةسي ئةوةي
خيَضإ ياخود ْةبووْي بشِواْاَةي ئاطت بةسصي  ْةخويَٓذةواسي نة

ٕ و تاوا سةناْى الدا ة ٖؤنا ةيَطادا, ٖةْذىَ خويَٓذٕ يةنيَهة ي ة نؤَ ٕ ي
ئابوسى  داسيؽ ْضَى ئاطتى خويَٓذةواسى طشفتى نؤَةالَيةتى و 

 وةنو بيَهاسى. بةدوادا ديَت
 ئاطتى بزيَوى خيَضاْى طضادساو دةسدةخات (3خؼتةى )

زةي طةدي رَاسة ئاطيت بزيَوي يَ  سِ

 %15 3 صوَس باؾ

 %25 5 باؾ

 %15 3 َآَاوةْذ

 %30 6 خشاخ 

 %15 3 صوَس خشاخ

 %100 20 نوَي طؼيت
 ٔ يَزيٓةوةدا صوَستشي , يةّ تو طضادساو طةباسةت بة باسي داسايي خيَضاْي 

%( ئاطيت بزيَويإ خشاثة و 30سِيَزةي منووْةنة نة دةطاتة)
ٕ )باػة(,ٖةسوةٖا سِيَزةى 25سِيَزةي) %(يإ ئاطيت بزيَويا

َآَاوةْذ يإ %(ى خيَضاْةنإ ئاطيت بزيَويإ صوَس باؾ يإ 15ية)
%( ى 60صوَسخشاثة.دةسئةجناَى ئةّ خؼتةية دةسيذةخات سِيَزةي)

 ّ خيَضاْةنإ ئاطيت بزيَوييإ باؾ ْيية ,ئةَةؾ َاْاى ئةوةية ئة
خيَضاْاْة دطة ية طشفتة نؤَةالَيةتييةنإ بةدةطت ضةْذ طشفتيَهى 
ئاطيت بزيَوي و  ايَيَٓٔ  وةنو ٖةراسي و ْضَي  ئابوسييؼةوة دةْ

يين ثشِنشدْةوةي ثيَذاويظتيية طةسةنييةناْى خيَضإ. ْةتواْ
ئاطتى بزيَوى ٖةْذىَ  يةاليةنى تشةوة بةسِاى صاْاياْى تاوإ خشاثى 
ة  داس يةنيَهة ية ٖؤناسةناْي ئةجناّ داْى تاوإ ي

 نؤَةيَطادا,بةتايبةت تاواْة داساييةنإ.
( يت ػويَين ْيؼتةديَبوْى منووْةنة  (4خؼتةى  خاوةْذاسيَ
 دةخاتةسِوو

خاوةْذاسيَيت ػويَين 
يؼتةديَبوٕ ْ 

زةي طةدي رَاسة يَ  سِ

 %40 8 خاوةْذاسى
 %45 9 نشيَ

 %5 1 َويَهى طؼتى
  2 10% ٖي تش.....

                                                 
 ياٌ  مةبةضت لةو كةضاىةية كة لةخاىوي ماَلى باوك ياٌ بسا

ً و كسيَ ىادةٌ وةموَللي خؤشياٌ ىيية  كةضَيلي ىصيلياىدا دةذي

 %100 20 نوَي طؼيت
 ( %( 45دةسئةجناَةنإ دةسيذةخةٕ صوَسيٓةي خيَضاْةنإ نة دةناتة

%( يإ ية خاْووي 40ية خاْووى نشيَذا دةرئ, ية بةساْبةسدا سِيَزةي)
ة خاْوى َويَهى طؼتى و  خؤياْذا ريإ بةطةس دةبةٕ, ئةواْةؾ نة ي

( %(.ئةوةى 15دوَسي ْيؼتةديَبووْي تشدا دةرئ سِيَزةيإ دةطاتة 
ضيهةى ْيوةى منووْةنة ية خاْووى نشيَذا دةرئ,ئةَةؾ دةبيٓشيَت ْ

 ٕ داسيَهى تش ئةوة دووثات دةناتةوة نة ئةّ خيَضاْاْة دؤخى ئابوسيا
ات و بزيَوى  باؾ ْيية,ضوْهة يةواْةية طضادساوةنة طةسضاوةى دٖا

 خيَضاْةنةى بوبيَت  .
ي (5خؼتةى ) ضْا  طضادساو دةخاتةسِوو رَاسةي ئةْذاَاْي خيَ

     
ازةي  م ذ

ةىداماىي خَيصاٌ  ئ
ازة م َيرةي ضةدي ذ  ِز

2-5 4    20% 

6- 9 11 55% 

 %25   5 شياتس 10
 %100 20 كَوي طصيت

 
ة  بةثيَي صاْياسي خؼتةنة ئةو خيَضاْاْةى رَاسةي ئةْذاَاْةناْيإ ي

%( ى منووْةنة ثيَهذةٖيَٓٔ,ئةو 20( داية سِيَزةي)5-2ْيَوإ )
( نةطة صوَستشئ 9-6ئةْذاَاْةناْيإ ية ْيَوإ)خيَضاْاْةؾ رَاسةي 

%(, 55سِيَزةي منووْةي تويَزيٓةوةنةيإ ثيَهٗيَٓاوة نة بشيتية ية)
ة ) ( نةغ 10ٖةسوةٖا ئةوخيَضاْاْةى رَاسةي ئةْذاَةناْيإ صؤسة وي

ٕ 25صياتشة سيَزةي ) و دةٖيَٓٔ.داتانا ة تويَزيٓةوةنة ثيَ %(ي منووْ
ووْةنة خيَضاْي قةسةبايَػٔ و %( ى من80دةسيذةخةٕ سِيزةي)

( نةغ. واتا خيَضاْةنإ ية دوَسي 5رَاسةي ئةْذاَاْيإ صياتشة ية )
خيَضاْي دسيَزنشاوةو طةوسةٕ.ئاػهشاية خيَضاْي قةسةبايَؼ و طةوسة 
ضاْى  طشفتى ئابوسى و نؤَةالَيةتى و ثةسوةسدةيى صياتشة ية خيَ

فتى طش بطوى, وةنو طشفتى دابيٓهشدْى خةسدى خيَضإ,
ثةسوةسدةنشدٕ و فيَشنشدٕ و ثيَطةياْذْى نؤَةالَيةتى, ْانؤنى و 

 خشاثى ثةيوةْذيية خيَضاْييةنإ.... تاد.
 
 
 
 
 
 
 

                                                                

.  
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طضادساوٕا (6خؼتةى ) ضاْى   ئاػهشا دةنات ثيَؼيٓةى تاواْهاسى خيَ
 

ازة وةالمةكاٌ م َيرةي ضةدي ذ  ِز

 %35 7 بةَلَي

 %65 13 ىةخَيس

 %100 20 كَوي طصيت

 
بة ثيَى دةسئةجناَى ئةّ خؼتةية  صؤسيٓةى خيَضاْةنإ نةطى    

( زةيإ دةطاتة وة نة سِيَ %(,بةالَّ يةطةٍَ ئةوةػذا 65تشيإ طضاْةدسا
ضاْةنإ ثيَؼرت نةطى تشيإ طضادساوة, واتا ئةّ 35سِيَزةى) %( ى خيَ

خيَضاْاْة صياد ية نةطيَهيإ طضادساوة,ئةَةؾ طشفتى صياتش بؤ ئةو 
ٕ  خيَضاْاْة سد بةو خيَضاْاْةى يةى نةطيا دسوطت دةنات بةساو

 طضادساوة. 

 
 

ْياسي تايبةت بة طضادساوإ  دووةّ : صا
ى تةَةْى طضادساوإ  (7خؼتةى )  دةسخظٓت

 
ة تويَزيٓةوةدا,      ى طةسبةخؤيى طشْطة ي ٖةسبؤية  تةَةٕ طؤسِاويَه

ٕ بةضةْذ  يةّ تويَزيٓةوةدا بؤ دةسخظتٓى دياواصي تةَةْى طضادساوا

                                                 
  مةبةضت لة ثَيصييةي تاواىلازي لة خَيصاىي ضصادزاودا ,كةضي ثمة
(وة ضوىلة ثَيناٌ واية كازيطةزي زِاضتةخؤيٌا دةبَيت لةضةز الداىي 261)

ؤكازَيلة بؤ ئةوةي ضاوي لَيبلسيَ و دووبازة  ٌ وٍ    .بلسيَتةوة.تاكةكاىي خَيصا
  (بة ىةوجةوٌا دةذمَيسدزَي و 22-18ياضاي ضصادزاىي عَيساقيدا تةمةىي)لة

بَيت ئةوا لة )ضاكطاشييةكاىي  ىيَسلةكاتي ضصاداىياىدا ئةطةز ِزةطةشيصيٌا 
ضالَييةوة  23ذىٌا و ميداالٌَ و ىةوجةواىاٌ( دةبً,لةدواي تةمةىي 

دةىَيسدزَيً بؤ )ضاكطاشي طةوزاٌ(, بةآلو بةثَيي ِزَييناييةكي ضاكطاشي 
ةز ضصادزاوَيلى   ٍ ضاَلي  18لة كاتي ضصاداىيدا تةمةىي  ىَيسكؤمةآليةتي

 .تةواو كسدبَيت ِزاضتةو خؤ دةىَيسدزَيت بؤ )ضاكطاشي طةوزاٌ(

.  

وةتةسِوو ئةوةى دةسدةنةويَت صؤسيٓةى سِيَزةى .ئاطتيَو تةَةْيإ خشا
( يَـتة ْيَوإ  ٕ تةَةْيإ دةنةو و  ( طا22ٍَ-18طضادساوا

( زةى )50سِيَزةنةػيإ دةطاتة ٕ  10%(,ٖةسوةٖا سِيَ %( ى طضادساوا
%( 15( طاٍَ, ٖةسوةى سِيَزةى )27-23تةَةْيإ دةنةويَتة ْيَوإ)

%( 10( طاٍَ و سِيَزةى )32-28يإ تةَةْيإ دةنةويَتة ْيَوإ )
%( يإ 5( طاٍَ و سِيَزةى )37-33يإ تةَةْيإ دةنةويَتة ْيَوإ )

طاٍَ,ية )42-38ةويَتة ْيَوإ )تةَةْيإ دةن %(ى 10( 
ةَةْيإ دةنةويَتة ْيَوإ ) ,نة ( طا47ٍَ-43طضادساواْيؽ ت

ةطةصي َئَ, ى تةَةْى منووْةنة طةسدةَيإ ية سِ ْاوةْذى رَيَش
 ( طايَة.8.5( طايَةو الداْى ثيَوةسيؽ ) 27)

ةطةصى طضادساوإ دةخاتةسِوو (8خؼتةى )  سِ
ةطةص سة سِ زةي طةدي رَا يَ  سِ

 %45 9 ْيَش

 %55 11 َيَ

 %100 20 نوَي طؼيت
وإ سةطةصيإ ْيَشة و 45بةثيَى دةسئةجناَةنإ ية)      %(ى طضادسا

ةطةصى َىَ ثيَو دئَ.طةباسةت بة ْضيهى 55سِيَزةي ية) %(يؼيإ ية سِ
ٕ َةبةطتيإ بوو خيَضاْى ٖةسدوو سِةطةص  يَزةسا و َىَ, تو سِيَزةى ْيَش
ؤ صاْيٓيٓى ئةو دياواصيياْةى ية ئاطت و دؤسى طشفٓة  وةسطشٕ ب

 تيةناْياْذا ٖةية.نؤَةالَية
وو (9خؼتةى ) وإ دةخاتةسِ  باسى نؤَةآليةتي )ٖاوطةسطريي(طضادسا

ى ةت ي سي نؤَةالَ سة با زةي طةدي رَا يَ  سِ

 %45 9 طةيَت
 %5 1 دةطتطرياْذاس
 %30 6 ٖاوطةسي ٖةية

 %10 2 ٖاوطةسي َشدووة
 %10 2 ديابووْةوة
 %100 20 نوَي طؼيت

باسي نوََةالَيةتي منووْةي تويَزيٓةوةنة بةّ ػيَوةية دابةؾ       
%(ي 30%( طةيَنت, ٖةسوةٖا )45بووة, صؤسيٓةيإ نة دةطاتة )

( %(يإ دةططرياْذاسٕ, ٖةسوةى 5طضادساوإ ٖاوطةسيإ ٖةية و ية
ٕ سِيَزةي  ئةواْةي ٖاوطةسيإ َشدووة يإ ديابووْةتةوة ٖةسيةنةيا

وة.ئةوةى طشْطة ية ػشؤظةى ئةّ صاْياسياْةدا %( يإ ثيَهٗيَٓا10)
بوتشيَت ئةوةية, صؤسيٓةى ئةو طضادساواْةى طةيَنت ية سِةطةصى 
ٕ ية تةَةْي  ْيَشٕ,ضوْهة ٖيَؼتا تةَةْيإ نةَة و الوٕ,ٖةْذيَهيؼيا

 ٖةسصةناسييةوة بةْذنشاوٕ و ناتى ٖاوطةسطرييإ ْةٖاتبوو. 
 
 
 

ةَةْي طضادساوإ زةي طةدي رَاسة ت يَ  سِ
   18-22  

10 50% 
23- 27 2 10% 
28-32 3 15% 
33-37 2 10% 
38- 42 1 5% 
43- 47 2 10% 

 %100 20 نوَي طؼيت
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 وٕ دةناتةوةَاوةي طضاى طضادساوإ سِو (01خؼتةى )
ٕ طضادا سة َاوةي  زةي طةدي رَا يَ  سِ

 %10 2 طاٍَ 1َاْط بوَ  1

 %20 4 طاٍَ 5 -2
 %25 5 طاٍَ 6-10
 %20 4 طاٍَ 11-15
 %25 5 طاٍَ صياتش-16

 %100 20 نوَي طؼيت
        ٕ ية ئةجناَى خؼتةنةدا دةسدةنةويت نةَرتئ َاوةي طضادا

ة )(داية طاٍَ 1ية ْيَوإ )يةى َاْط بؤ زةنةي دةطات %(, 10نة سِيَ
( طاٍَ صياتش ْيوةى 16( طاٍَ و )10-6ٖةسوةٖا َاوةي طضاداْى )

( %(, ٖةسوةٖا َاوةي 50سِيَزةى طضادساواْيإ ثيَهٗيَٓاوة نة دةطاتة 
)15-11( طاٍَ و )5-2طضاداْي ) ة سِيَزةي  %(ي 40( طاٍَ ب

ٕ %(  طضادساو 90طضادساوأْ.وةنو تيَبيٓى دةنشيَت سِيَزةي ) ا
ة ثيَٓر طاٍَ صياتش طضادساوٕ,صؤسى َاوة  طضانةيإ قوسطة و ي

طضاداْى طضادساويؽ طشفتى صياتش بؤ خيَضاْةناْيإ دسوطت دةنات 
 ية سِووى نؤَةالَيةتى و ئابوسىو دةسووْييةوة.

 
ئاػهشا دةنات َاوةي بةْذنشدْي (00خؼتةى )  طضادساوإ 

زةي طةدي رَاسة َاوةي بةْذنشدٕ يَ  سِ
 %25 5 طاٍَ 1 بوََاْط  1
 %40 8 طاٍَ 5 -2
 %30 6 طاٍَ 6-10

 %5 1 طاٍَ 11-15
 %100 20 نوَي طؼيت

دةسئةجناَةناْى طةسةوة دةسيذةخةٕ صوَستشئ َاوةي      
ة 5-2بةْذنشدْى طضادساوإ ية ْيَوإ ) ( طايَذاية و سِيَزةنةى دةطات

(40( طاٍَ( بة سِيَزةي 1-َاْط1%(, ٖةسوةٖا َاوةي بةْذنشْى 
%( 30(طاٍَ بةسِيَزةي )10-6%(ة و َاوةي بةْهشدْي )25)

واْيؽ َاوةي 5وسِيَزةى ) طضادسا )%( ى  -11بةْذنشدْيإ يةْيَوإ 
طشْط  ٕ( طايَذاية.َاوةى بةْذنشدْيؽ ٖةوةنو َاوةى طضادا15

وناسيطةسة,ضوْهة ٖةتا َاوةى بةْذنشدٕ صياتش بيَت طشفتةناْيؽ 
ضاْى ئةو طضادساواْةى ثيَٓر طاٍَ صياتشة  صياتش دةبٔ, بة تايبةت خيَ

  ئةْذاَةناْيإ بةْذنشاوٕ.
ضاْى طيَيةّ: صاْياسي تايبةت بة طش فتة نؤَةالَيةتييةناْى خيَ

 طضادساوإ:

                                                 
 5ياد لة بةثَيي ياضاي ضصاداىي عَيساقي ئةو ضصايةي ماوةكةي ش 

 .ضاَل بَيت بة ضصاي قوزس ئةذماز دةكسَيت

ة ثةيوةْذيية ْاوخؤييةناْى دسوطت بووْي طشفت  (12خؼتةي ) ي
ضاْى  سِووٕ دةناتةوة طضادساوإ خيَ

دؤسى طشفتةنإ ية ثةيوةْذية 
 ْاوخؤييةناْى خيَضاْي طضادساوإ

 رَاسة
سِيَزةي 
 طةدي

 %30 6 ْةَاْي َتُاْة ية ْيَواْياْذا

 %20 4 خيَضاْييةنإ يةثةيوةْذيالواصبوْي 

طشفتى سِيَهدظنت و طةسثةسيؼيت 
 %25 5 نشدْي خيَضإ

 %20 4 ٖةَوويإ
 %5 1 ٖيطيإ

 %100 20 نوَي طؼيت
ةدا خشاوْةتةسِوو     ثة ثيَى ئةو دةسئةجناَاْةى يةّ خؼت

ثةيوةْذييةناْي خيَضاْي طضادساوإ سِووبةسِووي ضةْذئ طشفت 
%(ى منووْةنة سِووبةسِووى طشفتةناْى 45بووْةتةوة يةواْة سِيَزةي )

سِيَهدظنت وطةسثةسػتيهشدْي خيَضإ والواصبوْي ثةيوةْذيية 
زةي)خيَضاْييةنإ بووٕ,ٖةسوةٖا سِ ٕ َتُاْة ية ْيَواْياْذا 30يَ %( يا

ْةَاوة, ئةو خيَضاْاْةؾ سِووبةسِووى ٖةَوو طشفتةنإ بووْةتةوة 
( %(ى منووْةي 5%(,ٖةسوةى )20سِيَزةنةيإ دةطاتة 

ئةوةى .تويَزيٓةوةنةؾ ٖيض طشفتيَهى ْاوخؤييإ بؤ دسوطت ْةبووة
زيٓةوةنة %(ي منوْةي توي95َية ئةجناَةناْذا دةبيٓشيَت سِيَزةي ية)

بةٖؤي طضاداْي يةنيَو ية ئةْذاَاْي خيَضاْةنةياْةوة طشفت ية 
ثةيوةْذيية خيَضاْييةنإ دسوطت بووة, ئةَةؾ ئةوة دةطةيةْيَت 
و  طضادإ و بةْذ نشدْي طضادساو بةتةْٗا ناسيطةسي يةطةس طضادسا
ساويؽ سِووبةسِووي ضةْذئ طشفتى  ْيية,بةيَهو بةٖؤيةوة خيَضاْي طضاد

ةتى دةبيَتةوة يةسِووي ثةيوةْذيية خيَضاْيةناْةوة. ئةوةى نؤَةالَي
ة  تيَبيٓى دةنشا صؤسيٓةي ئةو خيَضاْاْةي نة طضادساوةناْيإ ي
ة ثةيوةْذيية  يَ بووٕ صياتش سِووبةسِووي طشفت بووْةتةوة ي سِةطةصي َ
خيَضاْيةناْياْذا, ضوْهة بةػيَهى صؤسيإ ٖاوطةسطريييإ نشدووة 

. ساوسد بةسِةطةصي )ْيَش(,نة صؤسيٓةيإ طةينَتوخاوةْي َٓذائَ, بة
ؤ  ٖؤناسى بةسصى سِيَزةى طشفتة ْاوخؤييةناْى خيَضاْي طضادساويؽ ب
ضةْذ ٖؤناسيَو دةطةسِيَتةوة يةواْة صؤسى رَاسةى ئةْذاَاْى 

ٕ ٕ نة ئةسنى سِيَهدظنت و خيَضا ,بةْذنشدْى نةطى يةنةَى خيَضا
 ٕ بووة.     طةسثةسػتى نشدٕ و نؤْرتؤيَهشدْى خيَضا

 
 
 
   

                                                 

  (. 9بِسواىة ئةجناو و شسؤظةى خصتةى ذمازة ) 
  (. 5بِسواىة ئةجناو و شسؤظةى خصتةى ذمازة ) 
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ية ثةيوةْذيية دةسةنييةناْى دسوطت بووْي طشفت  (13خؼتةي )
ضاْى  سِووٕ دةناتةوة طضادساوإ خيَ

طشفتةنإ يةثةيوةْذيية دةسةنييةناْى 
ضاْي طضادساوإ   خيَ

 رَاسة
سِيَزةي 
 طةدي

ثةيوةْذي و ٖةيَظونةتي خضّ و 
 %15 3 نةطوناسَإ يةطةيَُإ طوَسِاوةوة 

ثةيوةْذي و ٖةيَظونةوتي دساوطيَ  و 
 %30 6 ْاطشاوةنامنإ ية طةيَُإ طوَسِاوة

ٕ َتُاْةَإ  ية ػويَين ناسنشدمنا
 %30 6 نةَرتبووة

 %25 5 ٖةَوويإ
 %100 20 نوَي طؼيت

ةدا دةسدةنةويَت ثةيوةْذيية          ئةوةى يةّ وةالََاْ
دةسةنييةناْى خيَضاْي طضادساو سِووبةسِووي يةنيَو يةو طشفتاْة 
بووْةتةوة بة دؤسيَو ثةيوةْذي و ٖةيَظونةتي خضّ و نةطوناس بة 

ة 30سِيَزةي ) يإ طوَسِاوةو دساوطيَ و ْاطشاوةناْيإ ب %( يةطةيَ
%( ية ػويَين ناسنشدْييإ 30يَزةؾ ية)%(,بةٖةَإ س30ِسِيَزةي)

ٕ 25َتُاْةيإ نةّ بؤتةوة,بةالَّ سِيَزةي ) %( ى خيَضاْةنا
سوِوبةسِووي ٖةَوو طشفتة دةسةنييةنإ بووْةتةوة.ئةوةى دةبيٓشيَت 
طةسدةّ منوْةي تويَزيٓةوةنة بةٖؤي طضاداْي يةنيَو ية ئةْذاَاْي 

ت بووة.ئةَةؾ وةنو خيَضاْةنةياْةوة طشفتيَهى دةسةنيإ بؤ  دسوط
( ؤ 12ية خؼتةى ثيَؼودا  ئاَارةَإ ثيَذا ٖؤناسى ئةّ طشفتاْة ب  )

بةْذنشْى طضادساوةنةيإ دةطةسِيَتةوة,بة تايبةت دواى ئةوةى 
ئةْذاَيَهيإ بةْذ دةنشيَت بةٖؤى ئةجناَذاْى تاواْيَهةوة تيَشِواْيٓى 

ضاْةنة دةطؤسِيَت و وةنو واْباس  دةوسوبةس بؤ ئةْذاَاْى ديهةى خيَ تا
تةَاػاى ئةواْيؽ دةنةٕ. ٖةسوةٖا ية ناتي ضاوثيَهةوتين 
ةَةْيإ  ضاْاْةي طضادساوةناْيإ ت خيَضاْةناْذا تيَبيين نشا ئةو خيَ

سِةطةصيإ َىَ ية و خيَضاْذاسٕ طشفيت صياتشيإ بؤ دسوطت  صياتشةو 
بووة ية ثةيوةْذيية دةسةنييةناْيإ يةطةٍَ نةطوناسو دساوطىَ و 

 ناْيإ بةساود بة خيَضاْةناْي ديهة . ْاطشاوة
ةتي (14خؼتةى ) بؤ خيَضاْى طضادساوإ  طشفتةناْى ثيَطةي نوَةالَي

 دةخاتةسِوو
ةتي  طشفتةناْى ثيَطةي نوََةالَي

ضاْي طضادساوإ   خيَ
 رَاسة

سِيَزةي 
 طةدي

يةْيَو خضّ ونةطوناسَإ ثيَطةو 
 %40 8 طةْطي خيَضاْةنةَإ الواص بووة

طةسةى و دساوطييهامنإ ثيَطةو يةْيَو 
 %15 3 طةْطي ثيَؼوَإ ْةَاوة

                                                 
  (. 9,8,7بِسواىة ئةجناو و شسؤظةى خصتةى ذمازة )

ية ػويَين ناسنشدمن وةى ثيَؼوو ثيَطة 
 %10 2 وَتُاْةَإ ْةَاوة

سِووبةسِووي يةنةي نوََةالَيةتي 
 %30 6 بويٓةتةوة

 %5 1 ٖيطيإ
 %100 20 نوَي طؼيت

ى نؤَةآلية ثيَطةي يذةخةٕسةددةسئةجناَةنإ      ٖاى سِةى صؤسيٓةت
 ةوةتؤب طشفتووى ةسِووب%( س95ِ) ةنة نة دةطاتةويَزيٓةى توةمنوْ

وؤٖةب يَو سؤدة, بةناْياْةضاْيَْذاَى خةئ نة إى تاواْى طضادسا
ى ةآليةَنؤى طْةو طثيَطة ةنةوةٓيَزيى تو%( ى منوْة42سِيَزةي ية) ت

%( ى 32) ةي وناسيإ وطنةْاو خضّ و ةي ةبوو ٕ الواصةنةياضاْيَخ
ىنؤَةآليةى ةنةووى يةسِووبسِ ةنةؾوةٓيَزيى تومنوْة  ت

%( ى منوْةنة ية ْيَو طةسِةى و 15ة,ٖةسوةٖا )وةتةبوْ
ة  ة و طةْطى ثيَؼويإ ْةَاوة,ٖةسوةى سِيَزةي ي دساوطيَهاْيإ ثيَط

تُاْةى ثيَؼويإ ْةَاوة 12) سنشدْيإ ثيَطةو َ %( يإ ية ػويَين نا
و ْةبؤتةوة و طضادسإ %(ى منووْةنة سِووبةسِووي ٖيض طشفتي5َو ية )

ضاْةنةيإ ٖيض ناسيطةسي يةطةس ثيَطةو  و تاواْي ئةْذاَيَهي خيَ
ضاْي  طةْطي خيَضاْةنةي ْةبووة. وةى ية ناتي ضاوثيَهةوتين خيَ

ضاْةنةدا  ة ْاو خيَ ٕ  ي طضادساواْذا تيَبيين نشا ,ئةطةس ثيَؼيٓةي تاوا
ساوةنة سِةطةصي َىَ بيَت خيَضاْةنة صياتش ,ئةوا ٖةبيَت و طضاد

سِووبةسِووي يةنةي نؤَةآليةتي دةبيَتةوة و ثيَطةي نؤَةآليةتيؼيإ 
ي  ؤ نةيتوسو ْةسييت نؤَةيَطا الواص دةبيَت, ئةَةؾ دةطةسِيَتةوة ب
ةطةصي َيَ وةى ٖيَُاي ػةسةف و  ٕ ياخود سِ ٕ نة رْا تويَزيٓةوةنةَا

ٕ ثانيضةيي خيَضإ دةبيٓٔ,ٖةسوةٖا ئةو طضادساواْةي نة تاواْ ةناْيا
 ٕ , خيَضاْةناْيا ثةيوةْذيذاسٕ بة بابةتي طيَهظى وٖاوسِةطةصييةوة

بةطؼيت  صؤس تشئ داس سِووبةسِووي يةنةي نؤَةآليةتي دةبٓةوة.
ٕ  %(95)دةتواْني بًَيَني ٖؤناسى ئةوةى سِيَزةى ية  ى خيَضاْةنا

ة  ةٖؤي تاواْي يةنيَو ي ثيَطةو طةْطي نؤَةآليةتيإ ية دةطتذاوة ب
ى نًتوسو تيَشِواْيٓى ئةْذاَةن اْياْةوة بؤ ئةوة دةطةسِيَتةوة نة بة ثيَ

ٕ و تاوإ نشدةيةنى تانايةتى ْيية,بةيَهو  نؤَةيَطاي منووْةنة الدا
ة تاواْةنة,  خيَضاْةناْيؽ بة بةسثشطياسو نةَتةسخةَٔ و بةػيَهٔ ي

 واتا خيَضإ دةبيَتة قوسباْى تاواْيَو نة ْةيهشدووة.
شفتى ديابووْةوة ية ْيَو خيَضاْى سِووداْى ط (15خؼتةى )

 طضادساوإ ئاػهشا دةنات
َةنإ  زةي طةدي رَاسة وةالَ يَ  سِ

 %30 6 بةيَيَ
 %70 14 ْةخيَش

 %100 20 نوَي طؼيت

                                                 
  (. 8,6بِسواىة ئةجناو و شسؤظةى خصتةى ذمازة )
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 %(٠٧)ئةجناَةنإ ئاػهشاى دةنةٕ طشفتى ديابووْةوة ية ْيَو     
وة, بةآلّ سِيَزةي ية   ى  ى %(٠٧)خيَضاْى طضادساوإ سِووي ْةدا

و ةئخيَضاْةنإ طشفتى ديابووْةوةيإ ٖةبووة.ئةوةى تيَبيٓى نشا 
ة ْيَو ةى طضادساوةنةيإوةى َاْةو َاو طضاى ةى َاوةضاْاْيَخ  ي

وإ ةْيَية وةابووْيد دياسدةييذا ية ثيَٓر طاٍَ صياتشةظاصضان
و ةئ بةتايبةت ياتش سِوودةدات,ص ةناْياْذاسةو ٖاوط إطضادساو

ٕ ياْةنتاواْ نةى ةطضادساواْ طيَهع تى ةبابةْذى بةوثةيا
  ةية.ٖ ةوةفةسةوػ

دؤسى طشفتة ئابوسييةناْى خيَضاْى طضادساوإ  (16خؼتةى )
 دةخاتةسِوو

ى  ْ ضا ى خيَ ْ دؤسى طشفتة ئابوسييةنا
ٕ وا سا  طضاد

سة  رَا
زةي  يَ سِ
 طةدي

اتي خيَضاْةنةَإ  نةَبوْةوةي دٖا
بةٖؤى صياد بووْي خةسدي طضادساوو 

 ٖاتوضوَنشدْةوة
12 60% 

يةدةطتذاْى طةسضاوةى طةسةنى 
اتى خيَضاْةنةَإ  %10 2 دٖا

 %20 4 ٖةَوويإ
 %10 2 ٖيطيإ

 %100 20 نوَي طؼيت
زة ثة ثيَى ئةجناَةناْى ئةّ خؼتةية   ة  ىسِيَ  ى منووْةنة %(٠٧)ي

و  ةب ة,وةتةبووْ يةنإئابوس يةنيَو ية طشفتة سِوو بةسِووي دؤسيَ
 طشفتىووى ةسِووبسِ ى خيَضاْى طضادساوإ %(٠٧)ية  ىسِيَزة

ات ةوةَبووْنة  ييةنإسدةادبووْى خيص بةٖؤىى دٖا
ةنة وةٓيَزيى توةمنوْى %(٠٧)ةى يسِيَزة ة,ٖةسوةٖاوةتةبووْ

ٕ بووْةتةوة, ٖةسوةى  سِيَزةيَوو ةووى ٖةسِووبسِ  طشفتة ئابوسييةنا
ات ةنيسةى طةاوضسةطيإ %(٠٧)ةي  يةدةطتذاوة وٕ ةنةيادٖا

ٖيض يةنيَو يةو  طضادساواْيؽ سِووبةسِووى خيَضاْى ى %(٠٧)ةى يسِيَزة
طشفتة ئابوسيياْة ْةبووبووْةتةوة.ئةوةى ثيَويظتة يةّ ئةجناَاْةدا 

ين ْى ةٕ و خاوبوواسةرى ٖةضاْاْيَو خةئ ػشؤظة بهشيَت ئةوةية ػويَ
ٕ ةنةيضاْيَْذاَاْى خئةى ةَاسرو  ْةبووٕإ ؤيخ ْيؼتةديَبووْي ا

ة  ةدسوطتبوو ؤب طشفتيإٔ يستشؤص ,بووٕسؤص و ي ى طضاداْى يةنيَ دوا
ى ةتا طضدساو َاوٖةى ةوةيطة د ةَةئ ئةْذاَةناْيإ,

ؤ  صياتش بيَتى ةنةشدْنْذةب ى ئابوسى صياتش ب خةسدى و باسطشاْ
خيضاْةناْيإ دسوطت دةبيَت , وةنو خةسدى طشتين ثاسيَضةسو 

ٕ و تاوإ,ٖةْذىَ داسي ؽ بةٖؤى قةسةبوو نشدْةوةي الدا
ٖةطتيياسى تاواْى ئةْذاَةنةياْةوة خيَضاْةنإ سِووبةسِووى ئاواسةيى 
و و َايَيإ  و ديَٗيَؼتٓى ػويَٓى ْيؼتةديَبووٕ و طوتاْذْى َويَ

                                                 

  (. 11, 10خصتةى ذمازة )بِسواىة ئةجناو و شسؤظةى 
  (.5, 4, 3بِسواىة ئةجناو و شسؤظةى خصتةى ذمازة )

ة اليةٕ نةطوناسى تاواًْيَهشاوةنةوة, ٖةَوو ئةَاْةؾ  دةبٓةوة ي
 دطة ية طشفتى ئابوسى, طشفتى نؤَةالَيةتيؼى بةدوادا ديَت.

سةطةسنشدْي  (17)خؼتةى  طشفتةناْى سِوَيَي خضّ و نةطوناس ية ضا
ضاْى طضادساوإ دةسدةخات  خيَ

َةنإ  زةي طةدي رَاسة وةالَ يَ  سِ
 %55 11 بةيَيَ

 %45 9 ْةخيََش
 %100 20 نوَي طؼيت

سى ناطونةى خضّ و ةٓيسؤص دةنةويَتسةد ةناْذاَةآلو ةي       
وشِطيَإ يى باػسِؤيَيَهضاْى طضادساو يَخ شدٕ و يهسناٖاو ةي ةا
 إ نة ضاْى طضادساويَسػاْى خةى باسى قوسطى طةوةشدْهَنة

ى ةمنوْى  %(٥٥ى )سِيَزة ,بةالَّ%(٥٥) سِيَزةنةيإ دةطاتة
 ؼيتثايَجاسى و نٖاوة وةاْةنةياسنطونةٕ خضّ و يةالةي ةنةوةٓيَزيتو
ٖؤناسى ئةوةى سِيَزةى .طشفتةناْيإى ةوةسووبووْةسووب ةشاوٕ يةنْ

ٕ ٖاوناسي و ثايَجؼيت نشاوٕ يةاليةٕ صيا تشى خيَضاْةنا
 ٕ ؤ ناسيطةسي بةٖا ئايٓى و نؤَةالَيةتييةنا نةطوناسياْةوة ب
ى  دةطةسِيَتةوة نة باْطةػةى بشايةتى و ياسَةتى داْى يةنرتو بةٖيَض
ةناتة طةختةناْذا.بةالَّ ئةوةؾ ديَطةى  ثةيوةْذييةنإ دةدةٕ ي

خيَضاْةنإ ٖاوناسى ى %(٥٥)تيَشِاَاْة نة سِيَزةى ية
سةناْيإ يةطةيَذا  ى نةطونا ْةنشاوٕ,تةْاْةت ثةيوةْذى ٖةيَظونةوت

,ئةَةؾ وةنو تيَبيٓى نشا بؤ ثيَطةى داساْؼيإ ْةَابوو طؤسِابوو
 ٕ وةنا ضةْذ ٖؤناسيَو دةطةسِايةوة,يةواْة ٖةْذيَو ية تاواْي طضادسا

ٕ بووة وةنو نوػ ةناْي خؤيا نت و بةساَبةس نةطوناس يإ خيَضاْ
ي و ٖةسِةػةنشدٕ,ٖةسوةٖا ٖةْذيَو ية تاواْةناْى  دةطت دسيَز

 طضادساوإ در بة ئاناسو داب وْةسيتى نؤَةآليةتي نؤَةيَطا بووة.
ئاطتى ٖاوناسي َشوَيي خيَضاْى طضادساوإ   (18خؼتةي رَاسة )

ةاليةٕ طشوخ و سيَهدشاوونةطايةتيةناْةوة دةسدةخات   ي
َةنإ زةي طة رَاسة وةالَ يَ  ديسِ

 %30 6 بةيَيَ
 %70 14 ْةخيَش

 %100 20 نوَي طؼيت
ٕ دةسيذةخةٕ صؤسيٓةي منوْةي تويَزيٓةوةنة نة       ئةجناَةنا

ٖيض ٖاوناسييةى ْةنشاوٕ ية سِووي %( ٠٧)سِيَزةيإ دةطاتة 
ي و ياطاي و دةسوْي" ية اليةٕ  َشؤييةوة "ٖؤػياسي نؤَةآليةت
ة  ةتيية نؤَةآليةتييةناْةوة , ي دةصطاو سِيَهدشاوو طشوخ و نةطاي

ة  %(٠٧)بةساَبةس سِيَزةي ية  ى منوْةي تويَزيٓةوةنة ٖاوناسيهشاوٕ ي
ة سِيَهدشاو  و طشوخ و نةطايةتي . اليةٕ يةنيَو ي ةتيةناْةوة  ة نؤَةآلي

ى  تا ٖاوناسى َشؤي ئةّ ئةجناَة ئةوةَإ بؤ ئاػهشا دةنات نة ٖيَؼ

                                                 
  (.14, 13بِسواىة ئةجناو و شسؤظةى خصتةى ذمازة )
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ٕ ْةبووة بة بابةتيَهى طشْط و ديَطاى  تويَزى خيَضاْى طضادساوا
 تيَشِاَاْى سيَهدشاوو طشوثةنإ ْيية ية نؤَةيَطادا.

ضاْى طضادساوإ  (19خؼتةي رَاسة ) ئاطتى ٖاوناسي َاديى خيَ
ةاليةٕ سيَهدشاو طشوخ ونةطايةتييةنإ دةخاتةسِوو   ي

َةنإ زةي طةدي رَاسة وةالَ يَ  سِ
 %20 4 بةيَيَ

 %80 16 ْةخيَش
 %100 20 نوَي طؼيت

ضاْي     ئةوةى ية ئةجناَى خؼتةنةدا  دةسنةوتووة صؤسيٓةي خيَ
ة يَزةي ي ٖيض ٖاوناسييةى ْةنشاوٕ ية سِووي %( 80) طضادساوإ بة سِ

ٕ و نةطايةتيية  و و طشوثةنا َادييةوة ية اليةٕ دةصطاو سِيَهدشا
ى خيَضاْيةنإ %(20)نؤَةآليةتييةناْةوة,ٖةسوةى سِيَزةي ية 

ٖاوناسيهشاوٕ ية اليةٕ يةنيَو ية سِيَهدشاو  و طشوخ و نةطايةتية 
ضاْاْة دةتواْني بًَيَني ٖاوناسى ْةنش.نؤَةآليةتيةناْةوة ى ئةّ خيَ دْ

ية سِووى َادييةوة يةنيَهة ية ٖةسة طشفتة طةسةنييةنإ نة 
سِووبةسِوويإ دةبيَتةوة,نة يةواْةية دطة ية ٖةراسى و طشفتة 
ئابوسييةناْى ديهة, سِووبةسِووى ضةْذئ طشفتى نؤَةالَيةتى و 
دةسووْى ببٓةوة,ضوْهة خشاثى باسى ئابوسى طشفتيَهى طةوسةية و 

 دْيؼى ئةطتةَة.ضاسةطةسنش
 باطى دووةّ/ ئةجناّ و ساطجاسدة و ثيَؼٓياسةنإ.

يةنةّ / ئةجناَةناْى تويَزيٓةوة بة ئاَاجنةناْةوة و بةساوسدنشدْى 
ؼوو. ئةجناَةناْى تويَزيٓةوةناْى ثيَ ة   ب

بة ثيَى ئاَاجنى طةسةنى تويَزيٓةوةنة  نة بشيتيية ية  .1
ئةو طضادساواْةى دةسخظتٓى طشفتة نؤَةالَيةتييةناْى خيَضاْى 

يَُاْى  ٕ ية طً ية بةسِيَوةبةسايةتى ضانظاصى رْإ و َٓذاالَ
ئاطتى خويَٓذةواسى تويَزيٓةوةنة دةسخيظتووة نة بةْذنشاوٕ.

ٗا  ئاطتيَهى باػذا ْية, بةدؤسيَو تةْ خيَضاْى طضادساوإ ية 
ة  واْاَةيةنيإ ْية, وةنو ي ْوطني و خويَٓذْةوة دةصأْ و ٖيض بشِ

وو, ئةّ ئةجناَة 2خؼتةى رَاسة )ئةجناَةناْى  (دا خشاوةتة سِ
يَزيٓةوةى ) صيذ بٔ يةطةٍَ ئةو ئةجناَةدا يةنذةطشيَتةوة نة تو

بةػيَهى ثيَى طةيؼتووة طةباسةت بةوةى   (عبذاهلل بٔ دسيع
 صؤسى خيَضاْى بةْذنشاوإ ئاطتى خويَٓذْيإ وةنو ثيَويظت ْيية.  

ة طةسةنى تويَزيٓةوةنة نة بةثيَى ئاَاجنى  .2 بشيتيية ي
دةسخظتٓى طشفتة نؤَةالَيةتييةناْى خيَضاْى ئةو طضادساواْةى 
يَُاْى  ٕ ية طً ية بةسِيَوةبةسايةتى ضانظاصى رْإ و َٓذاالَ
ة  بةْذنشاوٕ,ٖةسوةٖا ئاَاجنى ْاطةسةنى يةنةّ نة بشيتيية ي
صاْيٓى دؤسى ئةو طشفتة نؤَةالَيةتياْةى   خيَضاْى طضادساوإ 

تويَزيٓةوةنة طةػتؤتة ئةو ئةجناَةى .سِووبةسِووى دةبٓةوة
ثةيوةْذية ْاوخؤييةناْى خيَضاْى طضادساوإ سِووبة سِووى صؤس 
طشفتى نؤَةالَيةتى بؤتةوة, يةواْة ْةَاْى َتُاْة ,الواصى 

ثةيوةْذية خيَضاْييةنإ ,طشفتى سِيَهدظنت و طةسثةسػتى نشدْى 
ة (دا خشا12خيَضإ, وةنو ية ئةجناَةناْى خؼتةى رَاسة ) وْةت

ذلظٔ سِوو, ئةّ ئةجناَة يةطةٍَ ئةو ئةجناَةدا نة تويَزيٓةوةى )
ثيَى طةيؼتووة يةنذةطشيَتةوة طةباسةت بةوةى  (فاحل ايذوطشي

ئةسنى ثةسوةسدةنشدٕ يةطةس دايو صياد دةنات دواى بةْذنشدْى 
ى يةطةس َٓذاٍَ , ٖةسوةٖا طةسؤنى خيَضإ نةَبوْةوةى ضاوديَش

  ,.طةالَتى نؤْرتِؤيَهشدْةوةبةٖؤى ئاَادةْةبووْى دة

بة ثيَى ئاَاجنى طةسةنى تويَزيٓةوةنة نة بشيتيية ية  .3
دةسخظتٓى طشفتة نؤَةالَيةتييةناْى خيَضاْى ئةو طضادساواْةى 
يَُاْى  ٕ ية طً ية بةسِيَوةبةسايةتى ضانظاصى رْإ و َٓذاالَ
بةْذنشاوٕ,ٖةسوةٖا ئاَاجنى ْاطةسةنى يةنةّ و دووةّ نة 

ةتياْةى خيَضاْى بشيتيني ية صاْيٓى دؤسى ئةو طشفتة نؤَةالَي
ٕ سِووبةسِووى دةبٓةوة, صاْيٓى ٖؤناسةناْى دسوطت  طضادساوا
بوْى ئةو طشفتة نؤَةالَيةتياْة  بؤ خيَضاْى طضادساوإ. 
تويَزيٓةوةنة طةػتؤتة ئةو ئةجناَةى ثةيوةْذية دةسةنيةناْى 
ساوإ واتة ثةيوةْذى خيَضإ بةدةوسوبةسةنةيةوة  خيَضاْى طضاد

ت بؤتةوة بةٖؤى بةْذنشدْى ئةْذاَى سِووبةسِووى صؤس طشف
خيَضاْةنةياْةوة, يةواْة خضّ و دساوطىَ و ْاطياوةناْيإ 
ثةيوةْذى و ٖةيَظونةوتيإ يةطةيَياْذا طؤسِاوة,ٖةسوةى يةػويَٓى 
ة وةنو  ناسنشدْيؼيإ َتُاْةى ثيَؼوويإ نةَبؤتةوة,وات
ئةْذاَة طضادساوةنةيإ طةيشدةنشئَ ,ئةجناَةناْى خؼتةى 

( ئةّ ئةجناَاْة ثؼت سِاطت دةناتةوة, ئةّ ئةجناَة 13ة )رَاس
يَزيٓةوةى ) ايذوطشييةطةٍَ ئةو ئةجناَةدا نة تو  (ذلظٔ فاحل 

بةػيَهى صؤسى ثيَى طةيؼتووة يةنذةطشيَتةوة طةباسةت بةوةى 
خيَضاْةنإ طشفتى ٖةطتهشدٕ بة تةْيايى و طؤػةطريى 

 نؤَةالَيةتيإ ٖةية.

ئاَاجنى طةسةنى  .4 تويَزيٓةوةنة نة بشيتيية ية دةسباسةى 
دةسخظتٓى طشفتة نؤَةالَيةتييةناْى خيَضاْى ئةو طضادساواْةى 
يَُاْى  ٕ ية طً ية بةسِيَوةبةسايةتى ضانظاصى رْإ و َٓذاالَ
بةْذنشاوٕ,ٖةسوةٖا ئاَاجنى ْاطةسةنى يةنةّ و دووةّ نة 
بشيتيني ية صاْيٓى دؤسى ئةو طشفتة نؤَةالَيةتياْةى خيَضاْى 

إ سِووبةسِووى دةبٓةوة,صاْيٓى ٖؤناسةناْى دسوطت طضادساو
بوْى ئةو طشفتة نؤَةالَيةتياْة بؤ خيَضاْى 

ة ئةو ئةجناَةى ثيَطةو طةْطى طضادساوإ. تويَزيٓةوةنة دةطات
سنشدٕ  وإ ية ْيَو خضّ و دساوطىَ و ػويَٓى نا خيَضاْى طضادسا
يؽ بووْةتةوة.  الواصبووةو سِووبةسِووى يةنةى نؤَةالَيةت

( ئةّ ئةجناَاْة ثؼت 14جناَةناْى خؼتةى رَاسة )ئة
سِاطتذةناتةوة, ئةّ ئةجناَة يةطةٍَ ئةو ئةجناَةدا نة 

ى طةيؼتووة  (ذلظٔ فاحل ايذوطشيتويَزيٓةوةى ) ثيَ
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بةػيَهى صؤسى خيَضاْةنإ يةنذةطشيَتةوة طةباسةت بةوةى 
 .طشفتى ٖةطتهشدٕ بة تةْيايى و طؤػةطريى نؤَةالَيةتيإ ٖةية

ئاَاجنى طةسةنى تويَزيٓةوةنة نة بشيتيية ية دةسبا .5 سةى 
دةسخظتٓى طشفتة نؤَةالَيةتييةناْى خيَضاْى ئةو طضادساواْةى 
يَُاْى  ٕ ية طً ية بةسِيَوةبةسايةتى ضانظاصى رْإ و َٓذاالَ
ة  بةْذنشاوٕ,ٖةسوةٖا ئاَاجنى ْاطةسةنى يةنةّ نة بشيتيية ي

اْى طضادساو صاْيٓى دؤسى ئةو طشفتة نؤَةالَيةتياْةى خيَض
ةو ئةجناَةى طشفتى سِووبةسِووى دةبٓةوة يَزيٓةوةنة دةطاتة ئ . تو

ديابووْةوة ية ْيَو خيَضاْى طضادساواْذا بةسِيَزةيةنى نةّ بووة 
دواى بةْذنشدْى ٖاوطةسةناْيإ,وةنو ية ئةجناَةناْى خؼتةى 

 (دا خشاوةتة سِوو.15رَاسة )

بشيتيية ية بة ثيَى ئاَاجنى طةسةنى تويَزيٓةوةنة نة  .6
دةسخظتٓى طشفتة نؤَةالَيةتييةناْى خيَضاْى ئةو طضادساواْةى 
يَُاْى  ٕ ية طً ية بةسِيَوةبةسايةتى ضانظاصى رْإ و َٓذاالَ
بشيتيية ية  بةْذنشاوٕ,ٖةسوةٖا ئاَاجنى ْاطةسةنى دووةّ نة 
صاْيٓى ٖؤناسةناْى دسوطت بوْى ئةو طشفتة نؤَةالَيةتياْة بؤ 

يَزيٓةوةنة دةسخيظتوة صؤسيٓةى خيَضاْى .توخيَضاْى طضادساوإ
ووبةسِووى صؤس دؤسى طشفتة  ة و سِ ٕ دؤخى ئابوسيإ خشاث طضادساوا
ات, صيادبووْى  ئابوسييةنإ بووْةتةوة, يةواْة نةّ بووْةوةى دٖا
اتى  ةدةطتذاْى طةسضاوةى طةسةنى دٖا خةسديةنإ, ي
خيَضاْةنةيإ بةٖؤى بةْذنشدْى طةسؤى يإ طةسثةسػتياسى 

(دا 16ضاْةنةياْةوة,وةنو ية ئةجناَةناْى خؼتةى رَاسة )خيَ
خشاوةتة سِوو,ئةّ ئةجناَة يةطةٍَ ئةو ئةجناَاْةدا يةنذةطشيَتةوة 

و   (صيذ بٔ عبذاهلل بٔ دسيعنةٖةسيةنة يةتويَزيٓةوةوةناْى )
( ثيَى طةيؼتووٕ طةباسةت عبذاهلل عبذايشمحٔ املديـيب)

اْى داَةصساوةى ضانظاصى باسى ئابوسى خيَضاْى بةْذنشاوبةوةى 
 بةدةطت طشفتى بيَهاسيةوة دةْايَيَٓٔ.و  ْاديَطرية

ئاَاجنى طةسةنى تويَزيٓةوةنة نة بشيتيية ية  .7 دةسباسةى 
دةسخظتٓى طشفتة نؤَةالَيةتييةناْى خيَضاْى ئةو طضادساواْةى 
يَُاْى  ٕ ية طً ية بةسِيَوةبةسايةتى ضانظاصى رْإ و َٓذاالَ

اجنى ْاطةسةنى طيَيةّ نة بشيتيية ية بةْذنشاوٕ,ٖةسوةٖا ئاَ
ؤيَى خضّ و نةطوناس ية ضاسةطةسنشدْى طشفتة  دةسخظتٓى سِ

.ئةجناَى نؤَةالَيةتى و داساييةناْى خيَضاْى طضادساوإ
تويَزيٓةوةنة دةسيذةخات ْيوةى صياتشى منووْةى تؤيَزيٓةوةنة 
ووبةسِووبووْةوةى  ٕ بووٕ ية سِ ٕ ياسَةتيذةسيا خضّ و نةطوناسيا

فتةناْيإ,يةطةٍَ ئةوةى ئةواْةى نة ياسَةتى ْةدساوٕ و بة طش
ٕ بووْةتةوة سِيَزةيةنى نةّ ْني,  تةْٗا سِووبةوسِووى طشفتةناْيا

( ئةّ ئةجناَاْة ثؼت سِاطت 17ئةجناَةناْى خؼتةى رَاسة )
 دةناتةوة.

بة ثيَى ئاَاجنى طةسةنى تويَزيٓةوةنة نة بشيتيية ية  .8
ةناْى خيَضاْى ئةو طضادساواْةى دةسخظتٓى طشفتة نؤَةالَيةتيي

يَُاْى  ٕ ية طً ية بةسِيَوةبةسايةتى ضانظاصى رْإ و َٓذاالَ
بةْذنشاوٕ,ٖةسوةٖا ئاَاجنى ْاطةسةنى ثيَٓذةّ نة بشيتيية ية 
ة  صاْيٓى سِؤيَى طشوخ و سِيَهدشاو و دةصطا َشؤييةنإ ي
ى طضادساوإ.  ضاسةطةسنشدْى طشفتة َشؤييةناْى خيَضاْ

صؤسيٓةى خيَضاْى  طةيؼتؤتة ئةو دةسئةجناَةى تويَزيٓةوةنة
طضادساوإ ٖاوناسيى َشؤيى ) دةسووْى, نؤَةالَيةتى, ياطايى( 

ة 18ْةنشاوٕ, وةنو ية ئةجناَةناْى خؼتةى رَاسة ) (دا خشاوةت
سِادةيةى يةطةٍَ ئةو ئةجناَةدا يةى  سِوو,ئةّ ئةجناَة  تا

( املديـيبعبذاهلل عبذايشمحٔ ْاطشيَتةوة نة تويَزيٓةوةنةى )
ى تايبةت بةػذاسبوْة ية ثيَى طةيؼتووة طةباسةت بةوةى   نةست

 .ضاسةطةسنشدْى طشفتة ٖةْونةييةناْى خيَضاْى طضادساوإ

ئاَاجنى طةسةنى تويَزيٓةوةنة نة بشيتيية ية  .9 دةسباسةى 
دةسخظتٓى طشفتة نؤَةالَيةتييةناْى خيَضاْى ئةو طضادساواْةى 

يَُاْى ية بةسِيَوةبةسايةتى ضانظاصى رْ ٕ ية طً إ و َٓذاالَ
ة  بةْذنشاوٕ,ٖةسوةٖا ئاَاجنى ْاطةسةنى ضواسةّ نة بشيتيية ي
ة  دةسخظتٓى سِؤيَى دةصطاو سِيَهدشاوة ثةيوةْذيذاسةنإ ي

ئةجناَى .ضاسةطةسنشدْى طشفتة َادييةناْى خيَضاْى طضادساوإ
ة  تويَزيٓةوةنة دةسيذةخات صؤسيٓةى خيَضاْى طضادساوإ ي
سِووبةسِووبووْةوةى طشفتةناْيإ ٖاوناسيي َاديى ْةنشاوٕ 
يةاليةٕ سِيَهدشاو و طشوخ و نؤَجاْيا و نةطايةتيية 

سة ) ( ئةّ 19نؤَةآليةتييةناْةوة.ئةجناَةناْى خؼتةى رَا
ادةيةى يةطةٍَ  ئةجناَاْة ثؼت سِاطت دةناتةوة,ئةّ ئةجناَة  تاسِ

عبذاهلل نةى )ئةو ئةجناَةدا يةنٓاطشيَتةوة نة تويَزيٓةوة
سةت بةوةى  عبذايشمحٔ املديـيب ( ثيَى طةيؼتووة طةبا

نةستى تايبةت بةػذاسبوْة ية ضاسةطةسنشدْى طشفتة 
 .ٖةْونةييةناْى خيَضاْى طضادساوإ

 دووةّ / سِاطجاسدةنإ
. ئةو طضادساواْةي نة َاوةى طضانةيإ نةَة يةبشى 1

ةؾ دةسفةت و صيٓذاْيهشدْيإ طضاى ديَطشةوة ثةيشةو بهشيَت,ئةَ
ٖؤناسيَهى باؾ دةبيَت بؤ ئةوةى طشفتة خيَضاْى و نؤَةالَيةتيةناْى 

ٕ طونرتببيَت.  خيَضاْى طضادساوإ نةَرتببٓةوةو باسى طةسػاْيا
. بةثيَويظتى دةصاْني نة ٖاوناسى سِيَهدشاوةناْى بواسى َافى 2

ٕ ناس ةنإ نة يةصيٓذاْةنا ى و سؤػٓبريي و سِيَهدشاوة نؤَةالَيةت و َشؤظ 
ْرت بهشيَت و  ضاالنى ئةجناَذةدةٕ و يةّ بواسةدا ضاالنيإ ٖةية فشاوا
ضاْى  بةتةْٗا ية طضادساواْذا نوست ْةنشيَتةوة,بةيَهو طشْطى بة خيَ

 طضادساواْيؽ بذةٕ.
ة اليةٕ سهوَةتةوة  .3 بشِيٓةوةي َووضةي ضاوديَشي نؤَةآليةتي ي

 بؤ خيَضاْاْةى باسى ئابوسييإ خشاخ و ْاديَطيرية.
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4 ٕ .نشدْةوةي نةْايَي ْويَي ثةيوةْذي طشتٔ بؤ خيَضاْي طضادساوا
ةنٓةيؤرياي ئيٓتةسْيَت)ثةيوةْذي  يةطةٍَ طضادساوإ يةسِيَي ت
ة نةَهشدْةوةي خةسدى  ظيذيؤيي(,نة ياسَةتيذةسيَهي باؾ دةبيَت ي
ٖاتوضؤو طةسداْيهشدٕ بؤ الى طضادساوإ,ٖةسوةٖا ية سِووي 

ٕ دةسووْي و نؤَةآليةتيؼةوة ثة يوةْذي ْيَوإ طضادساوا
 وخيَضاْةناْيإ بةسدةواّ و باػرت دةنات

دةسفةتى طةسداْى و يةنرتبيٓيٓى صياتش بشِةخظييَٓشيَت بؤ ئةو  -7
طضادساواْةى خيَضاْذاسٕ,بة ئاَاجنى سِيَطشى نشدٕ ية ديابووْةوةى 

 صياتشى خيَضاْةنإ.
وةناْى نؤ -8 ياْذٕ و سِيَهدشا َةيَطةى ثيَويظتة دةصطاناْى سِاطة

َةدةْى و ئةو دةطتةو اليةْاْةى نة دةتوأْ ناس يةطةس ٖؤػياسى 
نؤَةيَطا بهةٕ سِؤيَى صياتش بطيَشِٕ ية ٖؤػياسنشدْةوةى تانةناْى 
ئاطايى و بىَ  ٕ وةى نةطاْى  طضادساوا ؤ ْاطاْذْى خيَضاْى  نؤَةيَطة ب
ةيَطا وةى تاواْباسو نةطاْى  طادا,ضوْهة بةػيَهى نؤَ تاوإ ية نؤَةيَ
َةتشطيذاس طةيشيإ دةنةٕ,تةْيا يةبةسئةوةى ئةْذاَيَهيإ تاواْي 

 نشدووة.
ى  -9 ُٓايى تايبةت بة ثيَذاْى َؤيَةت ة ياطاو سِيَ طؤسِاْهاسى ي

طضادساوإ و طةسِاْةوةيإ بؤ ْاو خيَضإ بهشيَت, بةدؤسيَو نة 
وإ بشِةخظيَت بطةسيَٓةوة  دةسفةتى صياتش بؤ طضادسا

 ايبةت ئةو طضادساواْةى خيَضاْذاسٕ.ْاوخيَضاْةناْيإ, بةت
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 (1ثاشلؤى )
 حلومةتى ٍةزَينى كوزدضتاىى عرَياق   
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   شاىلؤي ضمَيناىى / كؤلَيري شاىطتة مسؤظايةتي يةكاٌ/ بةشي كؤمةَلياضي

 فؤزمي توَيرييةوة
 دةزبازةى  ]  طسفتة كؤمةاليةتييةكاىى خَيصاىى ضصادزاواٌ [

 ذىاٌ و ميداالىى ضمَيناىى []  لَيلؤَلييةوةيةكى كؤمةاليةتى مةيداىيية لة بةِزَيوبةزايةتى ضاكطاشى 
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 زۆر خراپ )     (

 خاوەهدارێتی شىێنی هیشحەجێبىون 4
(            هى ثر )          مىڵکى گشتی )           (           ) کرێ          )     (   ي خاوەهدار 

) 

 (     زیاثر  ) 12(                )    9 -6(                 )    ٥ -٢ خێزانژمارەي ئەهداماوى  5

  )    (هەخێر             )     (بەڵێ             بەهۆي ثاواهێکەوە صسادراوە؟ تەكلەئەهداماوى خێزاهە ی ثر کەس  ئایا 6

 انزانیارى تایبەت بە سسادراو 

 صاڵ )                           (      وى صسادراوثەمە 7

       )     (مێ               )     (هێر   ڕەگەزي صسادراو 8

 صسادراوباري کۆمەاڵیەجى  9
)       جیابىوهەوە   )    (هاوصەري مردووە         )    (هاوصەري هەیە          )     (دەصحگيراهدار           )     (صەلد 

 ) 

 يەكماوەي صسا 12
 -١1                                             )     (صاڵ  ١١-6            )     (صاڵ   ٥ -2            )      ( صاڵ١ماهگ بۆ ١

                               )     (صاڵ زیاثر ١6            )     (صاڵ  ١٥

 )    (صاڵ  ١٥ -١1            )    (صاڵ  ١١-6            )     ( صاڵ ٥ -2          )     (صاڵ ١ماهگ بۆ ١ صسادراودوى بەهد کر  ماوەي  ١1

 خێزانى سسادراوان كانىەييکۆمەاڵیەت ەرفتگزانیارى تایبەت بە 

12 
 اهەیرفحلەم گ كاهحان کامەييۆ ە هاوخصسادراوەوە پەیىەهدی صساداوىبەهۆي 

 بۆ دروصخبىوە؟

 (          هەماوى محماهە لە هێىاهحاهدا       )  - أ

 (      الوازبىووى پەیىەهدیە خێزاهیەکاهحان        )   - ب

      )       (رێکخضد و صەرپەرشخیکردوى خيزان      رفتی گ  - ج

     )      (هەمىیان         - د

                                                          )       (ههیچیان             -ه
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اهەی بۆ رفحکام لەم گ دەرەكييەكاهحان صسادراوەوە پەیىەهدیە صسايبەهۆي 

 ؟دروصد بىوە 

 )    (   گۆراوە   داپەیىەهدی و هەڵضى کەوجی خسم و کەصىکارمان لەگەڵماه -أ

 گۆراوە  )    ( داپەیىەهدی و هەڵضى کەوجی دراوس ێ و هاصراوەکاهمان لەگەڵماه -ب

 ان کەمتر بىە    )     (                   ملەشىێنی کارکردهمان محماهە -ج

                 )     ( هەمىویان    -د

 ؟ ثەوەۆ ب اهەرفحڕووبەڕووي کام لەم گ يدپێگەي کۆمەاڵیەث 14

 پێگەو صەهگى خێزاهەکەمان الواز بىوە      )   (مان کەصىکار و  لەهێى خسم -أ

 )     (                    هەماوە   شىوماندراوصێکاهمان پێگەو صەهگى پێگەڕەک و هێى لە  -ب

 )     (                                                      هەماوە انمحماهەم پێگەوشىو پێ لەشىێنی کارکردهم وەک -ج

 ڕووبەڕووي لەکەي کۆمەاڵیەجى بىیىەثەوە      )   (  -د

 (                                                                                                                   هیچیان      )     -ه

15 
جیابىوهەوە  ثانەكئایا بە هۆي بەهدکردوى صسادراوەو لە هێى خيزاهە

 ە؟وويداو ڕ 
 )    (   هەخێر             )    (بەڵێ                   

1٦ 
بەهۆي بەهدکراوى   ثەوەەىيحیاهە بئابىور  ەرفحگڕووبەڕووي کام لەم 

 ەوە؟ثاهصسادراوەکە

وە       كردهەبە هۆي زیادبىووى خەرجى صسادراو و هاثىچۆ کەمبىهەوەي داهاجى خيزاهەکەمان  -أ

   (   ) 

 (   داهاجى خيزاهەکەمان )    كى ەر ەصصەرچاوەي لەدەصحداوى  -ب

    (   )    هەمىویان      -ج

  (   )    هیچیان         -د

1٧ 
ًا  ە رفحرەصەركردوى گچاەبىوە لە يان هڕۆڵ کارىخسم و  کەصئا

 ؟ كاهحانەزاهييێخ
           (   )       هەخێر               (   )       بەڵێ                   

1٨ 
لە ڕووي   نکردوو يانهاوکار  انئایا دەزگا و ڕێکخراو و گروپ و کەصایەثیەک

 یاصایى( ؟-کۆمەالیەجى -ەوە )دەرووىييمرۆ
     (   )      هەخێر               (      بەڵێ  )                      

1٩ 
لە  نکردوو يانهاوکار  انئایا ڕێکخراو و گروپ و کۆمپاهیاو کەصایەثیەک

 ڕووي مادییەوە ؟
    (   )       هەخێر             (    بەڵێ   )                       

 

اوى ثطثؤزاٌ     (2ثاشلؤى )  ى
 

 
 

اوى ثطثؤز ذ  ثطثؤِزى ثمةى شاىطتى ى

 كؤمةَلياضى ثِسؤفيطؤزى يازيدةدةز كةذاَل حطني حمند 1

 كؤمةَلياضى ثِسؤفيطؤزى يازيدةدةز عالية فسج مطتةفا 2

 كؤمةَلياضى مامؤضتا ضةىطةز حطاو عبدلمة 3

 كؤمةَلياضى مامؤضتا عبدلمةضوزَيً ئةبوبةكس  4

 كازى كؤمةاليةتى مامؤضتا كوَيطتاٌ عمى عبدلمة 5


