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كًَصُ ثُضوَضزَيًُكاُِ خىيَِسُِ كىضزّ هُ ُاوؼُ كىضزغتاًُُكاُِ زَضَوَّ ًٓساضَّ ُٓضيٍَ
"ُاوَُسّ قُظاّ خاُقني وَن منىُُ"
كطيٍ امحس ععيع
ظاُلؤّ طُضًًاْ  /كؤهًَحِ ثُضوَضزَّ بُِضَِت

ثىختُّ :

ُٓطُضثُضوَضزَ بُويَُِّ شياْ ويَِا بلُيُّٓ ,وا شياْ بُبٌَ كًَصُ ُابًَت .بُتايبُت هُغًَلتُضيَلِ ططُطِ وَن ثُضوَضزَ
كُ بُضكُوتِِ ضِاغتُوخؤّ هُطُيَ ًطؤظِ ٓاقىَ وبفاًسايُُٓ ,ض بؤيُ ططُطًساْ بُ ظاًُين كًَصُكاْ و زياضيلطزُِ
ؼؤًَُتِ وؼُُسيَتِ كًَصُكُ فاكتُضيَلِ ططُطُ بؤ ضِاغتلطزُُوَّ ضَِوت وٓاضِاغتُّ ثُضوَضزَ بُضَو ٓاقاضّ زضووغتِ
خؤّ َُٓ ,تىيَصيُِوَيُ كُ بُُاوًُصاُِ(:كًَصُ ثُضوَضزَيًُكاُِ خىيَِسُِ كىضزّ هُ ُاوؼُ كىضزغتاًُُكاُِ زَضَوَّ
ًٓساضَّ ُٓضيٍَ (ُاوَُسّ قُظاّ خاُقني)وَن منىُُ وَضطرياوَ ,تًَسا تىيَصَض ُٓغتاوَ بُ خػتُِضِووّ كًَصُ
ثُضوَضزَيًُكاُِ/خىيَِسُِ كىضزٍ ًُُٓ,ط هُضِيَطُّ فؤضًًَلِ ضِاوَضططّ كُ ثًَلٔاتبىو هُزوو بىاضٍ يُكًًُاْ /كًَصُ
كاضطًَطِيُكاْ و بىاضّ زووََ/كًَصُ فًَطكاضيُكاْ كُ ثًَلٔاتبىو هُ ()20بطِطُُٓ ,ضوَٓا هُ تىيَصيُِوَكُ كًَصُ وٓاًاُخ
وططُطِ و كؤًُهَطُ ومنىُُ تىيَصيُِوَ خطاوَتُضِوو هُطُيَ ضِووُلطزُُوَّ ططُطرتيّ ؼًُلُكاْ وباططاوَُسيَلِ تًَىضّ
تىيَصيُِوَكُ  ,هُططُطرتيّ ُٓدماًُكاًُض بطييت بىوْ هُ (ططُطٌ ُُزاْ هُاليُْ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ بُ كًَصُ
ًازيًُكاٌُ ثُضوَضزَّ ُاوؼُكُ  ,كًَصُّ ططُطٌ ُُزاْ بُ شيَطخاُِ ثُضوَضزَيٌ ُٓ ,ضوَٓا ُُطىدماوّ ثطؤططاًِ
خىيَِسْ هُطُيَ ٓاغتِ قىتابِ و شيِطُّ فًَطكاضّ ,هُطُيَ كًَصُّ وَضططتًِاْ هُ ظاُلؤ وثُمياُطُكاْ و ,جًاواظّ
ًىؼُّ ًاًؤغتاياُِ خىيَِسُِ كىضزّ ًًالكِ ذلىًُتِ ُاوَُسّ بُضاوضز بُذلىًُتِ بُُٓضيٌَِ كىضزغتاْ و,
ُُطىدماوّ ضِيٌَِايًُكاْ هُطُيَ زاكُوتِ شيِطُّ فًَطكاضّ  ,هُكؤتايًسا تىيَصَض ؼُُس ثًَصًِاض و ضِاغجاضزَيُكِ
خػتىَتُضِوو ,بُوًٓىايّ غىوز هُ ُٓدماَ وضِاغجاضزَكاُِ َُٓ تىيَصيُِوَيُ وَضبطرييَت .

بُشٌ يُكَُُ :اغاُسُِ تىيَصيُِوَ
كًَصُّ تىيَصيُِوَ ُٓ :Problem of the Researchض كؤًُهَطُ وزَوهَُتًَم ُٓوهَسَزات هُضِيَطُّ
ؼُُسيَتِ ُٓو ظاًُاضّ وزاتا وتىيَصيُِواُُّ ُٓدماًِ زَزات ؼاضَغُضّ طىدماو بؤ كًَصُكاُِ بسؤظيتُوَ(اهصًذ,2007,
 ,)5غُضَتاّ زضووغت بؤ ضِووبُضِووبىُُوَّ ُٓض ٓاغتُُط وكًَصُيُن هًَُُى ضَِطُظ و ثًَطٔاتُكاُِ ثطؤغُّ ثُضوَضزَ
بطيتًُ هُ زؤظيُِوَّ ؼاضَغُضّ طىدماو بؤيآُْ ,ويض هُضِيَطُّ ثُيربزْ و ظاًُِِ كًَصُكُ زَبًَت( فٌٌٔ
وحمٌىز ,)172 ,1993,ثُضوَضزَ وَن غًَلتُضيَلِ ططُطِ شياْ هًَُُى كؤًُهَطُكاْ هُبُض ُٓوَّ ًاًُهَُّ هُطُيَ ظؤضتطيّ
ٓاوالَتًاُِ بفاَ (فاًًسَ) زَكات ,بؤيُ بُضزَواَ ضِووبُضِووّ كًَصُثُيىَُسيساضَكاْ زَبًَتُوَ ًٓسّ هُضِووّ ثطؤططاَ
بًَت ياْ ثًَطُياُسُِ ًاًؤغتا ياْ قىتابِ ياْ كاضطًَطِّ ياخىز فًَطكاضّ..تاز .خىيَِسُِ كىضزّ هًًَُصَ هُ عًَطاقسا
كًَصُّ ُٓيُ,تُُاُُت هُوكؤبىُُوَ و ُىغني و ضِاثؤضتُ فُضًًُكاُِ ذلىًُتِ بُعػًض هُُاوؼىو َُٓ كًَصُيُ
ٓاشلطاكطاوَ(,كؤًاضّ عًَطاق(,)64, 1987,كؤًاضّ عًَطاقُٓ )37, 1988,ضوَٓا َُٓ ضِاغتًُط هُٓاًاضَكاُِ ثُضوَضزَّ
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عًَطاق زَضزَكُوٍَ (ٚشاز ٠ايرتب ١ٝايعسام )2004-2003,و زيطاغُكاُِ (اهىُساوٍ ,)2007,قُظاّ خاُقني وَن شاضو
شاضؤؼُكُ كىضزغتاًُُكاُِ زَضَوَّ ًٓساضَّ ُٓضيٌَِ كىضزغتاْ بُ ظؤض ُٓوضاظ و ُصًَىّ باضّ غًاغٌ و كؤًُالَيُتِ و
ٓابىوضّ و ضِاطىاغنت هًًَُصوويسا طىظَضّ كطزوَ كُ ًُٓىو ُٓو ُآًُىاضياُُ كاضيطُضٍ و ضَُِطساُُوَّ هُغُض غًَلتُضيَلِ
ططُطِ وَن ثُضوَضزَ كُهَُكُ كطزوَ ,تىيَصَضيض وَن ًاًؤغتايُكِ ظاُلؤ هُ غِىوضّ طُضًُغًَط ضِؤشاُُ بُضكُوتين
هُطُأل ًاًؤغتاياُِ غًَلتُضّ ثُضوَضزَ ُٓيُ بُتايبُت ُٓواُُّ هُظاُلؤّ طُضًًاْ/زَواًِ ًَٓىاضاْ زضيَصَ بُخىيَِسُِ
ظاُلؤيٌ زَزَْ ,باس هُ ططفت وكًَصُكاًُاْ زَكُْ ,هُ اليُكِ تطَوَ تىيَصَض ُٓغتاوَ بُ ُٓدماًساُِ ضِاثطغًُكِ
غُضَتايِ و ؼاوثًَلُوتّ هُ ُاوؼُّ تىيَصيُِوَ بُشساضبىاْ طُهًَم كًَصُياْ خػتىَتُ ضِوو( بطِواُُ ثاشلؤّ ,)1
ٓاوكات ُٓوَُسَّ ٓاطازاضمياْ هُ ضِاطُياُسُِ بًِطاو بًػرتاو ُٓبًَت ُٓض هُ ُىغني و وتاضَكاْ هًَُُى
تؤضَِكؤًُالَيُتًُكاْ و ضِؤشُاًُ وطؤظاضَكاْ كُ هُ ُاوؼُّ تىيَصيُِوَ زَضزَؼّ زووؼاضّ كًَصُطُهًَلِ ثُضوَضزَيٌ
بىَتُوَ  ,هُضِاغتًسا ًُُٓط بىو بُثاهَُِضيَم تىيَصَض َُٓ تىيَصيُِوَيُ ُٓدماَ بسات .
ططُطِ تىيَصيُِوَ  : Importance of the Researchثًَصدػتِِ ثطؤغُّ ثُضوَضزَ هُُٓض والَتًَلسا

بُ زَغتًِصاُلطزُِ كًَصُ وٓاغتُُطًُكاُِ بُشًَىاظّ ظاُػتِ زَغتجًَسَكات كُ تًَسا ضَِطُظَكاُِ ًَُى ثطؤغُّ
ثُضوَضزَيٌ خبطيَُِضِوو هُ ثطؤططاَ و بطِياضهًَساضوّ خىيَِسْ وًاًؤغتا و قىتابٌ وٓاًطِاظَ و ثًَساويػتًُ فًَطكاضيُكاْ و
بىاضّ ُٓهَػُُطاُسْ وتاقًلطزُُوَكاْ (خاطسًُُٓ ,)73 ,1989,ط هُثًَِاو ُٓوَّ غًػتٌِ ثُضوَضزَ و فًَطكطزْ
زواُُكُويَت هُو طؤضِاُلاضياُُّ كُ ثالُِ طُشُثًَساُِ ٓابىوضّ وكؤًُالَيُتٌ زَوهَُت زَيططيَتُ بُشًَىَيُكِ طصتطرياُُ
(ضًطإُُ ,)25 ,1981 ,تُوَكاْ بُزضيَصايٌ ًًَصوو ُٓوهٌَ ًاُُوَ و ثاضاغتِِ شىُاغٌ خؤياْ زاوَ هُضِيَطُّ ططُطًساْ
بُ ظًاْ وكوتىوض وُصتًٌاًُاْ ,ؼىُلُ ظًاْ ٓاًطِاظّ هًَطُيصنت وزَضبطِيّ وتؤًاضّ كُهُثىوضّ عُقوَِ ُُتُوَكاُُ,
ًُٓىو زَغتلُوتُ شاضغتاُِ وٓىُُضّ وُٓزَبًُكاُُ هُتؤًاضّ ظًاُسا ثاضيَعضاوَ,بَُ ثًًَُط ظًاُِ ُُتُوَ
ٓاويَُِيُكُ تًَسا تايبُمتُُسيُ ٓعضّ و ضِؤشِبريّ و شًَىاظّ بريكطزُُوَ ُُتُوَ ثًصاُسَزات(اهبحَُُٓ )15, 2000,
ثطؤغُيِ شىُاس هُضِيَطُّ ططُطًساْ بُظًاُِ ُُتُوَ هُضِيَطُّ زاًُظضاوَيُكِ ططُطِ وَن ثُضوَضزَوَ زَبًَت ُٓ ,ويض
بُ زاُاُِ ثطؤططاًِ طىدماو و زَغتُبُضكطزُِ ٓاًطِاظ و ثًَساويػتًُ فًَطكاضيُكاُِ هُثًَِاو جًَبُجًَلطزُِ
ٓاًادمُكاْ ( دزٚشُ ،) 44 - 45 ،9444، ٙاوؼُ كىضزغتاًُُكاُِ زَضَوَّ ًٓساضَّ ُٓضيٍَ هُططُطرتيّ ُٓو ُاوؼاُُْ
ثًَىيػتًاْ بُ خعًُتلطزُِ ثُضوَضزَيٌ و بُضظكطزُُوَّ ُٓغتِ ُُتُوَيٌ و زاُاُِ ثطؤططاًِ طىدماو و ثًَطُياُسُِ
ًاًؤغتاّ خاوَْ بُضظتطيّ شًاوّ ظاُػتِ وثًصُيٌ و بطِياض و ضِيٌَِايٌ تايبُت ُٓيُ ,بؤ ُٓوَّ خبطيَُِ شاضِيَطُّ
زضووغت و كاضواُِ ثًَصظُؼىوْ ,قُظاّ خاُقني وَن شاضيَلِ غِىوضّ ططُطِ ُاوؼُ كىضزغتاًُُكاُِ زَضَوَّ ًٓساضَّ
ذلىًُتِ ُٓضيٍَ هًًَُصووزا بُ شاضّ ًاًؤغتاياْ زَُاغطيَت (اُرتًُت ,حمٌس )3 ,ظياز هُ ثًَىيػت تًِىوّ هًَلؤهًَُِوَ و
تىيَصيُِوَّ ظاُػتًُُٓ ,وَّ ططُطِ َُٓ تىيَصيَُِيُ زَضزَخات زَغتًِصاُلطزُِ كًَصُكاُِ غًَلتُضّ ثُضوَضزَيُ هُ
ُاوؼُ كىضزغتاًُُكاُِ زَضَوَّ ًٓساضَّ ُٓضيٍَ"قُظاّ خاُقني "ٓ ,اوكات ظاًُِِ ؼاضَغُضَكاُُ هُضِواُطُّ كاضاكتُضّ
غُضَكِ ًَُى ثطؤغُكُ كُ ًاًؤغتاياُّ ًُُٓ ,غُضَضِاّ بُثًٌَ ظاًُاضيُكاُِ تىيَصَض تىيَصيُِوَيُكِ ٓاوشًَىَّ ُُبًًِىَ
 ,تىيَصَض زَتىاًَُت ططُطِ تىيَصيُِوَ هَُ خاآلُُّ خىاضَوَ خباتُضِوو-:
 ٓاشِاكطزُِ بُضِيَىَبُضيَتِ ثُضوَضزَّ خاُقني بُ كًَصُ ثُضوَضزَيًُكاُِ غِىوضَكُّ .)Conference Paper (June, 2017
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 غىوز وَضططتّ هُُٓدماًُكاُِ تىيَصيُِوَكُ هُ اليُْ وَظاضَتِ ثُيىَُسيساض بؤ كاضٓاغاُِ ؼاضَغُضكطزُِكًَصُكاْ .
 ُٓضيُكُ هُ غُضثُضشتًاضاْ و بُضِيَىَبُضكاْ و ًاًؤغتاياْ زَتىاُّ غىوز هُُٓدماًُكاُِ تىيَصيُِوَوَضبططُْٓ ,ويَ بسَْ ُٓوَّ ثُيىَُسٍ بُواُُوَ ُٓيُ خُوشًُكاُِ بطَِويَُِِوَ و باشًُكاُِ طُشُثًَبسَْ .
ٓاًادمٌ تىيَصيُِوَكُٓ : The Aims of the Research:اًادمٌ تىيَصيُِوَكُ زَضخػتين كًَصُ

ثُضوَضزَيًُكاُِ خىيَِسُِ كىضزّ هُ ُاوؼُ كىضزغتاًُُكاُِ زَضَوَّ ًٓساضَّ ُٓضيٍَ (خاُقني وَن منىُُ) بؤ غاهٌَ
خىيَِسٌُ 2017-2016ظ.

غِىوضٍ تىيَصيُِوَكُ  : limits of the Researchغِىوضٍ تىيَصيُِوَكُ كىضت زَبًَتُوَ هُو كًَصُ
ثُضوَضزَيًاُُّ خىيَِسُِ كىضزّ هُ (ُاوَُسّ قُظاّ خاُقني) بؤ غاهٌَ خىيَِسٌُ .2017-2016

ُاغاُسٌُ ؼًُلُكاْ Definitions of Terms

كًَصُ  )The Problemهُفُضُُٓطِ )( Goodزا ٓاتىوَ بًُاُاّ ُٓض ُٓهَىيَػتًَلِ ططُط ياْ شًَىاو ياخىز ُٓض
ضِيَططيًُكِ ضِاغتُقًُِ ياْ زضووغتلطاو كُ ثًَىيػتِ بُ ؼاضَغُض و بريكطزُُوَ زَبًَت ( 111 ,1973, Good.
هُفُضُُٓطِ )(Oxfordزا ٓاتىَ :بطيتًًُ هُ شتًَم ُٓغتًُُ تًَطُيصنت و ًاًُهَُكطزْ هُطُهًَسا Oxford , (.
)1008 ،2005
ثًَِاغُّ كاضِايٌ تىيَصَضُٓ :هَىيَػتًَلِ ُازياضَ و ثًَىيػتٌاْ بُظاًُاضّ ُٓيُ هُضِووّ ؼؤًَُيت وؼُُسيَتًُوَ .
كًَصُّ ثُضوَضزَيٌ :بطيتًًُ هُ ٓاغتُُطُهًَم كُ ضِووبُضِووّ ضَِطُظَكاُِ ًَُى غًػتٌِ ثُضوَضزَ زَبًَتُوَ بُتايبُت
ًاًؤغتاياْ ًٓ ,سّ بُٓؤّ كَُ تىاُايٌ بًَت هُضِووّ ًُعطيفٌ ياْ ًازّ ياْ ًطؤيٌ ياخىز ُٓض ٓؤكاضيَلِ زيلُ ًُٓىو
ُٓو ٓؤكاضاُُط كاض هُغُض غُضُُكُوتِِ ثطؤغُّ فًَطكاضّ بُزضووغتِ زَكُْ(أبى عىاز.)16 ,1994,
ثًَِاغُّ ضِيَلاضّ تىيَصَضًُ :بُغت هُ ؼؤًَُتِ و ؼُُسيَتِ ُٓبىوُِ ُٓو كًَصُ ثُضوَضزَيًاُُيُ هُضِووّ(كاضطًَطِّ و
فًَطكاضّ) كُ هُُاوؼُ كىضزغتاًُُكاُِ زَضَوَّ ًٓساضَّ ُٓضيٌَِ كىضزغتاْ"قُظاّ خاُقني "زا ُٓيُو ,بىوْ بُ
ٓاغتُُط هُبُضزََ بُضَوثًَصؽىوُِ خىيَِسُِ كىضزّ هُ ُاوؼُكُ.
خىيَِسُِ كىضزًٍُ :بُغت هُثُيطَِوكطزُِ غًػتٌِ خىيَِسُِ كىضزٍ ُٓضيٌَِ كىضزغتاُُ هُثُيطَِو و ثطؤططاًِ طصت
ُٓو قىتاخباُاٍُُ ُاوؼُكُيُ كُ ثاط غاهَِ  2003بُضِيَىَبُضايُتًُكًاْ بؤ زاًُظضاوَ غُض بُ بُضِيَىَبُضيَتِ طصتِ
ثُضوَضزَّ طُضًًاُُ(اُرتًُت  ,حمٌس . )3,
ُاوؼُ كىضزغتاًُُكاُِ زَضَوَّ ًٓساضَّ ُٓضيٌَِ كىضزغتاْ :بطيتًُ هُو ُاوؼاُُّ هُ َ2014/7/11وَ هُ اليُْ ًَٓعّ
ثًَصٌُضطُوَ ضِظططكطاوْ هُجُُطِ زش بُتريؤض(زاعض)ثاط بُزَغتُوَزاُِ هُاليُْ ًٓعَ عًَطاقًُكاْ هُ ُاذًُيٌ
ضَِبًعُّ ثاضيَعطاّ ًىظى زَغت ثًَسَكات بُ ضِؤشٓاواّ كُضكىكُوَ زَضِوات تاوَكى زَطاتُ باشىوضّ ضِؤشٓاواّ شاضّ
خاُقني(اُرتًُت. )www.iraqpressagency.com ,
خاُقني :قُظايُكُ زَكُويَتُ باشىوضٍ ضِؤشُٓالَتٌ غِىوضٍ ُٓضيٌٌَ كىضزغتاُُوَُٓ,ضوَٓا زَكُويَتُ باشىوضٍ ضِؤشُٓالَتٌ
شاضٍ كُالض ,هُُُٓسيَم كاضوباضزا غُض بُ ًٓساضٍَ طُضًًاُُ وبُفُضًٌ غُض بُ (ثاضيَعطاٍ زياىل) يُ ,ضِووبُضٍ َُٓ
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قُظايُ 3915كٍ 2وكُط وُٓوايُكٌ طُضًٌ ُٓيُ هُٓاويِسا  ,بؤيُ بُ يُكًَم هُ ُاوؼُكاٌُ طُضًُغًَط زازَُطيَت,
ظؤضيٍُِ زاًُصتىاٌُ َُٓ شاضَ كىضزْ هُٓايِعاٍ شًعُ وغىوُُ وؼُُس ٓايّ وٓايِعايُكٌ تطٍ تًَسايُ وَن ًُغًرٌ
وغابُٔ وًُُسآٌ وكاكُيٌ(.عُظيع) 61 ,2013,

بُشٌ زووََ :باططاوَُسّ تًَىضّ تىيَصيُِوَ

غًػتٌُ فًَطكاضيُكاْ هُُٓض والَتًَلسا بُزَضُني هُ كًَصُ ,ؼىُلُ ثاُتايًُكِ فطاواْ و ًُُٓاليُُُّ ُٓيُ
وبُضكُوتِِ هُطُيَ ؼُُسيّ ضَِطُظ غًػتٍ و ًاًؤغتا و ثطؤططاَ و قىتابِ وكاضطًَطِّ...تاز ُٓيُ ,تُُاُُت بُضكُوتِِ
هُطُأل غًػتٌِ كؤًُالَيُتِ و ٓابىوضّ باوّ غًاغٌ زَبًَت و ًُٓىو ثًَلطِا كاضيطُضياْ هُغُض ثُضوَضزَ زَبًَت
(.اهصطاحُٓ )217, 2002,طُض تًَبًين ضِاثؤضتُكاُِ ضِيَلدطاوّ جًٔاُِ ُُتُوَ يُكططتىَكاُِ  unescoتايبُت بُ
ثُضوَضزَ و ظاُػت و ضِؤشِبريّ ًًُٓصُ ُاوّ والَتٌ عًَطاق ّ هُضِيعبُُسّ والَتاُِ زواكُوتىو و خاوَْ كًَصُّ زًًَََِٓت
بؤ منىُُ هُ ُىيَرتيّ ضِاثؤضتًسا ٓاًاضّ ُٓو ًِسالَُُّ تًًُُُاْ طُيصتىَتُ قىتاخباُُ و ثُيىَُسياْ بُ قىتاخباُُوَ
ُُكطزوَ و ُٓطُضّ ًًُُ بطِؤْ هُبُِضَِتِ %44و هُ ٓاًازَيٌ ( %27اهًىُػلىُ )7-4,اوؼُ كىضزغتاًُُكاُِ زَضَوَّ
ًٓساضَّ ُٓضيٌَِ كىضزغتاْ بُزَضُني هُو كًَصُ ثُضوَضزَيًاُُّ كُ هُعًَطاقسا ُْٓ,ؼىُلُ هُضِووّ بُضِيَىَبطزُُوَ
ُٓطُضؼٌ بُشًَلِ غُض ذلىًُتِ ُٓضيٌَِ كىضزغتاُُ ,بُالََ بُشًَلِ تطّ بُاليُُِ ثُضوَضزَيًصُوَ غُض بُذلىًُتِ
ُاوَُسيّ ,زياضَ ذلىًُتِ ُاوَُسيض كًُرتيّ خعًُتطىظاضّ ثُضوَضزَيٌ ثًَصلُط بُو ُاوؼاُُ كطزوَ هُضِووّ
شيَطخاُِ ثُضوَضزَيٌ(ٚشاز ٠ايرتب،3005-3002،١ٝػ )58زياضَ فاكتُضّ غُضَكِ كًَصُ ثُضوَضزَيًُكاْ هُ ُٓض والَتًَلسا
بُثًَصلُوتىَكاًُصُوَ كًُِ كازيطّ كاضاًُ وهًَٔاتى و خاوَْ شًاويًُ ظاُػتِ وثًصُيًُكاُُ هُبىاضَكُ (ضًطإ,
)36 ,1980
كًَصٍُ ثُضوَضزَيٌُٓ :ض ٓاغتُُط و ططفتًَمًٓ ,سٍ ٓابىضٍ بٌَ ياْ كؤًُآليُتٌ ياْ تُُسضوغيت ,الوَكٌ بٌَ ياْ
فُضًٌ ,ثُيىَُسٍ بُ غًػتٌٌ ثُضوَضزَوَ بٌَ ياْ قىتاخباُُ ياْ غتايف بُضِيَىَبُضيَيت و فًَطكاضٍ ,ببًَتُ ضِيَطط هُ
بُضزََ بُزٍ ٓاتين ٓاًادمُ ثُضوَضزَيٌ و فًَطكاضيًُكاْ ,ثًٌَ زَوتطيَت كًَصٍُ ثُضوَضزَيٌ(.ععيع)2014,206,
هُضِاغتًسا كًَصٍُ ثُضوَضزَيٌ كاتًَم زضوغت زَبٌَُُٓ ,سٍَ شىيَِلاضو كاضيطُضٍ بُجٌَ زًََٓوًََت ,بؤيُ ُٓطُض كًَصُ
ثُضوَضزَيًُكاْ هُ قؤُاغُكاٌُ غُضَتايًسا ؼاضَغُضٍ طىدماوياْ بؤ ُُزؤظضيَتُوَُٓ ,وا ثُي زَكًَصًَت بؤ هق و بُشُ
جًاواظَكاٌُ ًَُى زَظطاكُو زواجاضيض زَبًَتُ ٓؤٍ ًاتبىوْ و ثُكلُوتين ؼاالكٌ زاًُظضاوَّ ثُضوَضزَيٌ(,عوٌ,1982 ,
 )50بُ شًَىَيُكٌ طصيت ططُطرتيّ ُٓو ٓؤكاضاُُّ زَبُِ كًَصُ و زووؼاضٍ غًػتٌٌ ثُضوَضزَ و فًَطكاضٍ زَبًَتُوَ:
 ٓؤكاضَكاُِ ُُبىوُِ كُغِ كاضاًُ وهًَٔاتىو خاوَْ شًاويٌ كاضطًَطِّ بؤ بُضِيَىَبُضّ قىتاخباُُكاْ :أٓ /ؤكاضّ كُغًَيت
 -1خؤالزاُِ ًاًؤغتا منىُُيًُكاْ بؤ كاضكطزْ هُ بىاضّ كاضطًَطِّ قىتاخباُُكاْ .
 -2زاواكطزُِ زَغتوُكاضكًَصاُُوَّ بُضِيَىَبُضَكاْ هُكؤتايٌ غاهٌَ خىيَِسْ و خىاظياضّ طُضِاُُوَ بؤ ثًصُيٌ
واُُوتُِوَ و بطَوزاْ بُ ؼاالكًُكاًُاْ كُ اليُُِ كاضطًَطِّ زَغتِ ططتىوْ .
 -3كًُِ ثاهَُِض  ,تًَبًِِ كطاوَ كُغاُِ كاضطًَطِّ ًُٓىو تىاُاكاًُاْ بُطُضُِاخُْ هُ بىاضّ كاضكطزًُاْ (.ضظق
اهلل)129-126 ,2000,
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بٓ /ؤكاضّ ثًَساُِ زَغُالَتِ كاضطًَطِّ وًازّ بُ بُضِيَىَبُضَكاْ :
 ُُبىوُِ زَغُالَتِ كاضطًَطِّ بُ بُضِيَىَبُضّ قىتاخباُُكاْ . ُُبىوُِ زَغُالَتِ ًازّ وغُضَفلطزْ هُقىتاخباُُكاْ (.احلقًى)109 ,1993,دٓ /ؤكاضّ بًِاّ قىتاخباُُ :ظؤضيُِّ قىتاخباُُكاْ كًَصُّ بًِاّ قىتاخباُُياْ ُٓيُ ,هُضِووّ زيعايّ و
ُؤشَُلطزُُوَ و ًُضجِ تُُسضووغتِ و ططُطِ ُُزاْ بُ شووضّ ٓاًطِاظَ فًَطكاضيُكاْ و ٓؤهَِ ؼاالكِ و ٓاًًَطّ ضِووُاكِ و
بىوُِ كتًَبداُُ تًًَاُسا (باقاضط و اآلُػٌ)83 ,1996,
زٓ /ؤكاضّ ثُيىَُسيساض بُ زايُبابُّ قىتابٌ :ؼاوزيَطٍ ُُكطزُِ بُضزَواَ هُاليُْ زايُبابُ بؤ ًِاهَُكاًُاْ
هُقىتاخباُُ ٓ ,اًازَُُبىوًُاْ هُ كؤبىوُُوَ و باُطًَٔصت كطزُُكاًُاْ كُ هُ اليُْ بُضِيَىَبُضيَتِ قىتاخباُُوَ
ضِيَلسَخطيَت ُٓ ,ضوَٓا ُُٓسيَم ٓؤكاضّ تايبُت بُخاُُوازَّ قىتابِ وَن هُزَغتساُِ باون ياْ زايم  ,جًابىُُوَ ,
كًَصُّ خًَعاُِ ,ططفتِ زاضايٌ خًَعاُُكاْ كُ ُُٓسيَم جاض كاضكطزُِ قىتابًاْ  ,زووضّ قىتاخباُُ هُ ًاهَِ قىتابِ
..هُكًَصُكاُِ ثُيىَُسيساض بُخاُُوازَّ قىتابني بُثًٌَ ٓاًاضَ ُىيًَُكاُِ ضِيَلدطاوّ جًٔاُِ  unicoغُض ُُتُوَ
يُكططتىَكاْ ثاط والَتاُِ يًُُْ وجًبىتِ والَتٌ عًَطاق ضِيعبُُسّ غًًًَُني والَتٌ ططتىَ هُ ثُيىَُسٍ ُُكطزًُاْ
بُزاًُظضاوَ ثُضوَضزَيًُكاُِ ثًَض ؼىوُُ قىتاخباُُ %83ثُيىَُسياْ ُُكطزوَ(ضِاثؤضتِ ضِيَلدطاوّ جًٔاُِ يىُػلؤ).
هٓ /ؤكاضّ تايبُت بُ غُضثُضشتًاضّ ثُضوَضزٍَ  :هُضِاغتًسا تاوَكى ُُٓىوكُ قىتاخباُُكاْ هُ كاضّ غُضثُضشتًاضّ
ُىٍَ و زضووغت بًَبُشّ  ,كُ ثًَىيػتُ كاض هُغُض ؼًُلُكاُِ ًتٌاُُ و ٓاوكاضّ و ًُٓآُُطِ ًَُىاْ بُضِيَىَبُضيَـتِ
قىتاخباُُ وًاًؤغتاياْ بلات (احلقًى)119 ,1994,
وٓ /ؤكاضٍ ثُيىَغت بُ ثطؤططاَُُ :طىدماوٍ ثطؤططاَ هُطُأل ثطِكطزُُوٍَ ثًَساويػتًًُكاٌُ خىيَِسكاضآًُْ ,اُُط
وازَكُْ وَآلًساُُوٍَ طىدماو بؤ زاًُظضاوَ و غًػتٌٌ فًَطكاضٍ ُُُىيَِطيَت ( . .قطاقعَ)110 ,109 ,1993,
 ُٓو كًَصاٍُُ ثُيىَُسيًاْ بُ ًاًؤغتاو بُضِيَىَبُضيَيت قىتاخباُُوَ ُٓيُُُٓ :سيَحاض كًَصُ هُُاو قىتاخباُُزازضوغت زَبٌَ ,ثُيىَُسٍ بُ غتايف فًَطكاضٍ (ًاًؤغتا)و بُضِيَىَبُضيَيت خىيَِسُطاوَ ُٓيُ ,الواظٍ ٓاغت و تىاُاٍ
ظاُػيت و ثًصُيٌ و كُغًَيت ًاًؤغتآ ,ؤكاضيَلُ بؤ زضوغتبىوٌُ تًَطِواًُين ًَُطُتًظ بُضاًبُض بُ ًاًؤغتا ,وَن
ٓاًازَ ُُبىوْ بؤ طىٍَ ضِازيَطيلطزْ هُ واُُكٍُ و ضِيَـع ُُططتّ و ثُيىَغت ُُبىوْ بُ ضِيٌَِايٌْ
ٓاًؤشطاضيًُكاٌُ(اهسضاجٌُٓ ,)6, 2004,ضوَٓا بَُ ٓـؤكاضاُُّ خىاضَوَ ًاًؤغتا زَبًَتُ ٓؤّ كًَصُ :
 .1زَغتًَىَضزاٌُ ًاًؤغتايُن هُ كاضٍ ظاُػيت و ثُضوَضزَيٌ و فًَطكاضٍ ًاًؤغتايُكٌ تط.
 .2طُياُسٌُ ثُياَْ قػُوباغٌ كؤبىوُُوٍَ غتايف ًاًؤغتاياْ و بُضِيَىَبُضيَيت قىتاخباُُ بُ خىيَِسكاض ,بُ ُٓض
ٓؤيُكٌ وَن :خعًايُتٌ ,كُغايُتٌ ...زَبًَتُ ٓؤٍ كًَصُ.
 .3بىوٌُ ًاًؤغتايُكٌ ظؤض ُُضًىًُاْ يا ظؤض تىُسوتًص هُ ُٓهَػىكُوتلطزُسا ,زيػاْ كًَصٍُ هٌَ زَكُويَتُوَ.
 .4بىوٌُ ًاًؤغتايُن ,كُ طىٍَ ُُزا بُ كًَصُو ثًصُو كاضَكٍُ و هًَجطغًُِوَ هُطُيَ خىيَِسكاضَكاًُسا ُُكا.
 .5خؤُعيللطزُُوٍَ ُُٓسٍَ ًاًؤغتا هُ ؼُُس خىيَِسكاضيَم هُثًَِاو بُضشَوَُسٍ تايبُت ,كاضيطُضٍ ُازازوَضٍ هُ
كاضٍ ظاُػيت ًاًؤغتاكُ زضوغـت زَكا.
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ُُٓ .6سيَحاض بُضِيَىَبُضيَيت خىيَِسُطا زَبًَتُ ٓـؤٍ كًَصُ بُ اليُُطرييلطزٌُ بؤ ًاًؤغتايُن هُ ضِاغيت و
ُاضِاغتًسا(.ععيع) 208 ,2014,
 .7كَُ ُٓظًىوٌُ ُُٓسٍَ ًاًؤغتا ,بُتايبُتٌ تاظَ زاًُظضاوَكاْ ,هُ ؼؤًَُيت ُٓهَػىكُوت هُطُيَ خىيَِسكاضَكاًُاْ
و ضِيَلدػتين كاضٍ ثًصُيٌ خؤٍ زَبًَتُ ٓؤٍ كًَصُ.
 .8بىوٌُ ُُٓسٍَ ًاًؤغتا ,كُ باوَضٍِ بُ ثًصُكٍُ ًًُُ زَبًَتُ ٓؤٍ كًَصُ.
 .9كًٌُ شاضَظايٌ ًاًؤغتا هُ ضِيَطاكاٌُ واُُوتُِوَو ثالُساُاْْ بُزئًَِاٌُ ٓاًادمُكاْ ,زيػاْ كًَصٍُ ًاًؤغتا
زَبًَت هُ بُضِيَىَبطزٌُ ثؤي( .رلاَس)150 ,2012,٠
 .10الواظٍ ًاًؤغتاياْ هُ ظاُػيت ثًَىاُُو ُٓهَػُُطاُسْ بُوٍَ وَن ٓاًطاظيَم بُكاضٍ زًََِّٓ بؤ غعازاٌُ
خىيَِسكاضَكاْ يا خؤغُثاُسْ ,ظؤضجاض كًَصُ بؤ بُضِيَىَبُضيَيت و غًػتٌُكُط زضوغت زَكات.
زووََ ُٓ /و كًَصاٍُُ ثُيىَُسيًاْ بُ خىيَِسكاضَوَ ُٓيُُٓ :ض كًَصُو ٓاغتُُطًَم هُ ًَُى ثطؤغٍُ فًَطكاضٍ و
فًَطبىوُسا ضِووبسا ,زَضُٓدماًُكاٌُ كاضيطُضٍ زَبٌَ هُغُض خىيَِسكاض بُ ضِاغتُوخؤ بٌَ يا ُاضِاغتُوخؤ ,زَتىاُني َُٓ
خاآلٍُُ الٍ خىاضَوَ بُو كًَصاُُ ُاوبُضيّ ,كُ كاضيطُضيًاْ هُغُض خىيَِسكاض زَبٌَ:
ُ .1اتُواوٍ قىتاخباُُو شىيَّْ ثًَساويػتًًُ خعًُتطىظاضٍْ فًَطكاضيًُكاْ تًَسا ,كاضيطُضٍ هُغُض خىيَِسكاضو
ثطؤغٍُ فًَطبىوْ زضوغت زَكا(.عوٌ)109, 1982,
 .2ضِؤهٌَ خًَعاْ و بُخًَىكُضٍ خىيَِسكاض فاكتُضيَلٌ ططُطّ بؤ زضوغتلطزٌُ ثاهَُِض بؤ فًَطبىوْ ياْ الواظكطزْْ
غاضزكطزُُوٍَ.
 .3ثطؤططاَ و بطِياضهًَسضاوٍ خىيَِسْ و كاتٌ زَواًلطزْ هُ فاكتُضَكاٌُ بُضزَواًًساْ ,يا واظًَِٓاٌُ خىيَِسكاضْ هُ
خىيَِسْ(.احلاظًٌ)220 ,2012,
 .4شًَىاظو ًًلاًُعًٌ ُٓهَػُُطاُسْ ,فاكتُضيَلٌ كاضيطُضْ هُغُض خىيَِسكاض(.امحس واملغًعًب)14 ,1988,
 .5جًَبُجٌَ ُُكطزٌُ ياغاو ضِيَػاكاٌُ قىتاخباُُو ؼاضَغُضُُكطزٌُ كًَصُكاٌُ خىيَِسكاض ٓاغتُُطًَلٌ تطْ بؤ
خىيَِسكاض.
 .6كًَصُ ٓابىضٍ و ضِؤشِبريٍ و كؤًُآليُتًًُكاٌُ خىيَِسكاض فاكتُضيَلٌ تطٍ زضوغتبىوٌُ كًَصُيُ( .ععيع)2014,209,
ٓ .7ؤكاضَ فػًىهؤشيًُكآْ َُٓ :ؤكاضاُُ تايبُتّ بُ ُُٓسيَم ُاتُواوٍ جُغتُيٌ هُواُُطُ :اتُواوٍ ؼاو ,ززاْ,
خطاثٌ تُُسضوغيت ,تايبُمتُُسٍ ُٓضظَكاضٍْ...تاز.
ٓ .8ؤكاضَ كُغًَيت و كؤًُآليُتًًُكاْ :وَن ٓاضَظووٍ خؤ زَضخػنت و الزاْ و غُثاُسٌُ خىزو ُُتىاًُين ظاهَبىوْ
بُغُض ُٓدماًُكآًُْ ,اُُط فاكتُضٍ غايلؤهؤشيّ ( .قطاقعَ)111 ,1993,
ططُطرتيّ ُٓو كًَصاٍُُ زووؼاضٍ قىتاخباُُو زَظطا فًَطكاضيًُكاْ زَبًَتُوَ:
ب .جؤضٍ كؤًُهَُيٌ.
أ.جؤضٍ تاكٌ.
أ .جؤضٍ تاكٌ َُٓ :جؤضَط هُ جؤضَ باو وبآلوَكاُُ ,وَن:
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ٓ .1اشاوَطًَطٍِ (اهصغب) :كطزاضيَلٌ زوشًِلاضاُُيُ هُاليُْ قىتابًًُوَ زَضزَكُوٍَ ,بُضاًبُض بُ ٓاوهَُكاٌُ ياْ
ًاًؤغتاكآًٌُُُ ,ط بؤ ٓؤكاضٍ زَضووٌُ و كؤًُآليُتٌ ياْ جُغتُيٌ وشلػيت قىتاخباُُيٌ زَطُضِيَتُوَ ,غعاط
غىوزٍ ُابٌَ هَُ ذاهَُتاُُزا ,بُهَلى ثًَىيػتُ بُزواٍ ٓؤكاضو ؼاضَغُضزا بطُضِيَّ (.ععيع)2014,209,
ُٓ .2آلتّ (اهلطوب) :هَُ ذاهَُتُزا قىتابٌ ٓاضَظووٍ ُٓآلتّ و زَضؼىوْ هُ شيِطٍُ قىتاخباُُ زَكآًُُ ,ط ضَُِطُ
بؤ ؼاوزيَطٍ ُُكطزٌُ خًَعاٌُ و شلػيت بُضزَواًٌ قىتاخباُُيٌ قىتابًًُكُ بطُضِيَتُوَ ,بؤيُ ثًَىيػيت بُ
ضَِخػاُسٌُ كُطْ باضٍ طىدماوٍ ُاو قىتاخباُُو ؼاالكٌ جؤضاوجؤضو بُضُاًٍُ ثُضوَضزَيٌ تايبُت بُ ثطِكطزُُوٍَ
ذُظو ٓاضَظوو و ثًَساويػتًًُكاٌُ قىتابٌ ُٓيُ ,بؤ ؼاضَغُضكطزٌُ َُٓ ططفتُ( .اهلِسضٍ)16 ,2010,
 .3زظيلطزْ (اهػطقُ) :قىتابٌ بَُ كاضَ ُٓهَسَغيتَ ,هُ كاتٌ ُٓغتلطزْ بُوٍَ ًٓض شتًَم ًىهَلٌ ُٓو ًًُُ ,ياخىز بُ
ًُبُغيت تؤهَُغُُسُُوَ هُ ٓاوضِيَلٍُ ...تس َُٓ ,كاضَط بُ طُضِاْ بُزواٍ ُٓو ثاهَُِضاٍُُ وا هُ قىتابٌ زَكُْ
ؼاضَغُض زَكطٍَ(.اهِري)16 ,1980,
 .4قؤثًُكطزْ هُ تاقًلطزُُوَ (اهغض يف االًتراْ) :قىتابٌ بَُ كاضَ ُٓهَسَغيتَ هُكاتًَلسا ,كُ غًػتٌٌ
تاقًلطزُُوَ ًؤضكٌ تىُسوتًصٍ و غُثًَُِضٍ ُٓهَططتيبَ و هُغُض زَضُٓدماًٌ منطَو هُبُضكطزْ ,بؤيُ قىتابٌ بؤ
بُضَُطاضَبىوُُوٍَ َُٓ زؤخُ ثُُا بؤ قؤثًُكطزْ زَبآًُُ ,ط بُ طؤضِاُلاضيلطزْ هُ غًػتٌٌ تاقًلطزُُوَو
طىدماُسٌُ هُطُيَ ٓاًادمُكاٌُ ثُضوَضزٍَ ٓاوؼُضر ,ؼاضَغُض زَبًَت(.ذػىْ)4 ,2010,
 .5تًَلساٌُ كُضَغتُكاٌُ قىتاخباُُ (تسًري االثاخ املسضغٌ)ًُُٓ :ط هُ ُٓدماًٌ ُٓو زَغُآلت و ياغاو ضِيَػاياٍُُ
كُ هًَُُى قىتاخباُُزا بُضاًبُض بُ قىتابًاْ بُكاضزٍَ ,هُ بُضاًبُضزا قىتابٌ ُٓغيت تؤهَُغُُسُُوَو خاثىوضكطزٌُ
قىتاخباٍُُ ال زضوغت زَبٌَ .بؤ ؼاضَغُضكطزٌُ َُٓ زؤخُ ثًَىيػتُ بُضِيَىَبُضو ًاًؤغتاياْ ,بُ ضِيٌَِايٌ ؼطِو كاضيطُض,
خىيَِسكاضاْ ضِابًَِّ هُغُض ُٓوٍَ ًُٓىو ُٓو كُضَغتاٍُُ ُاو قىتاخباُُ ًىهَلٌ خؤياْ ْ ُُوٍَ ثاط ُٓواُُ ,واتُ
ًىهَلٌ طصتًًُُُ ,ن ًاًؤغتاو بُضِيَىَبُض ,بؤيُ ثاضاغتًِاْ ُٓضكٌ ًُٓىواُُو ضِيَعططتُِ هُ
قىتاخباُُ(.اهلِسضٍ)17 -15 ,2010,
ب .جؤضٍ كؤًُهَُيٌ َُٓ :جؤضَياْ زياضزَيُكٌ ُىيًَُو ًُتطغٌ هُغُض زَظطاكُ (كؤهًَص ,ثُمياُطُ ,قىتاخباُُ) زَبٌَ,
ؼُُس ٓؤكاضيَلًض ُْٓ هُبُضزََ زَضؼىوٌُ بُكؤًُيَ ططُطرتيًِاْ:
ً .1اتبىوٌُ غًػتٌٌ فًَطكاضٍ (مجٛد ايٓعِ ايتعً :)١ُٝٝظؤضجاض غًػتٌٌ فًَطكاضٍ ياضًُتٌ خىيَِسكاضاْ ُازا بؤ
ثطِكطزُُوٍَ ثًَساويػتًًُكاًُاْ ْ زضوغتلطزًُاْ و ٓاًازَكطزًُاْ بؤ شياْ ,هُطُأل ظؤضٍ شًاضٍَ خىيَِسكاضاُسا,
ثُيىَُسٍ ًطؤيٌ ًَُىاْ ًاًؤغتاو قىتابٌ الواظ زَبٌَ ,بُجؤضٍَ خىيَِسكاض ُاوٍ ًاًؤغتاياٌُ قىتاخباُُكٍُ ُاظاٌَُ,
ٓاوكات قىتاخباُُط اليٌُُ ٓاضِاغتُو ضِيٌَِايٌ هُزَغت زَزا ,هَُ كاتُزا خىيَِسكاضاْ ُٓغت بُ بًَعاضٍْ ثُضاويَعخػنت
زَكًُُْٓ ,ىو ًُٓاُُ وا هُ خىيَِسكاضاْ زَكُْ هُ غًػتٌٌ قىتاخباُُ زَضبؽّ ,هَُ كاتاُُشسا وا ثًَىيػت زَكا ,ؼاو
بُ غًػتٌٌ فًَطكاضٍ و ثُضوَضزَيًسا خبصًَِطيَتُوَ ,تاكى بتىاٌَُ خىاغتْ ثًَساويػتًًُكاٌُ خىيَِسكاضاْ زابني بلاو
زووزهًًَاْ بطَِويًََِتُوَ(.ععيع)2014,211,
 .2هُضظؤكبىوٌُ ثايٍُ ًاًؤغتا (اٖتصاش زتب ١املعًُني) :هُ كؤًُهَطُ ثاضيَعَكاُسا ًاًؤغتا ثايُو ضِيَعيَلٌ ًُظٌُ زَزضايُ
ثايَ ,بُجؤضيَم زَغُآلت و ثًَطُيُكٌ شًاوٍ بُغُض قىتابٌ و كؤًُهَطُزا ُٓبىو ,بُآلَ هُغُضزًٌَ ٓاوؼُضخسا بُ ٓؤٍ
الواظٍ هُ ثًَطُياُسٌُ زضوغيت ًاًؤغتاياْ و كًٌُ شاضَظايًاْ هُ بىاضٍ ثػجؤضِياْ ,ؼُُس ٓؤكاضيَلٌ تط ُٓو ثًَطُو
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زَغُآلتُياْ هُزَغت زاوًَُُٓ ,ط وا زَخىاظٍَ ٓاغيت ثًَطُياُسٌُ ثًصُيٌ و ظاُػيت ًاًؤغتاياْ بُ ُُٓس وَضبطريٍ و
ُٓوهٌَ ثُضَثًَساٌُ ظياتطٍ بسضٍَ(ععيع. )223 ,2017,
 .3الواظٍ ٓاوكاضٍ ًَُىاْ بُخًَىكُضو ًاًؤغتاياْ (قً ١ايتعا ٕٚبني املسبني ٚاملدزضني)ُُ 5بىوٌُ ثُيىَُسٍ ًَُىاْ
بُخًَىكُضٍ قىتابٌ و ًاًؤغتاياْ ,كُشًَلٌ ُازضوغت بُضَُٓ زيَينَ ,بُ جؤضيَم ُاتىاُطٍَ ؼاضَغُضٍ طىدماو بؤ ُٓو
ططفتاٍُُ زيَُِ بُضزََ قىتابٌ و خىيَِسُطا بسؤظضيَتُوَ ,زواجاض ضِيٌَِايٌْ ٓاضِاغتٍُ زضوغت بلطيَُُّ ,بىوٌُ ًُٓىو
ًُٓاُُ زَبًَتُ ٓؤٍ الزاْ و زَضؼىوٌُ خىيَِسكاضاْ هُ غًػتٍ و ثُيىَغت ُُبىوْ ثًَىٍَ(رلاَس.)135 ,2012,٠
 -4كًَصُكاُِ بىاضّ ُٓهَػُُطاُسْ( تاقًلطزُُوَكاْ)ُٓ :ض كاتًَم ٓاًطِاظَكاُِ ُٓهَػُُطاُسْ بىوْ بُ ًُبُغت
هُاليُْ ًاًؤغتاوَ بُكاضًَِٓطاْ ُٓوكات هُؼىاضؼًَىَّ ظاُػتِ وثُضوَضزَيٌ زَضزَؼًَت وزَبًَتُ كًَصُُٓ .ضوَٓا
شاضَظايٌ ُُبىوُِ ًاًؤغتاياْ هُزاُاُِ تاقًلطزُُوَ ُٓهَبصاضزُِ جؤضّ تاقًلطزُُوَّ طىدماو وزابُشلطزُِ منطَ
وكات و ضِيَىشىيَِِ ُٓدماًساُِ زيػاْ زَبًَـتُ كًَصًُُُٓ ,و جُختلطزُُوَ تُُٔا هُغُض ضِؤشٍ تاقًلطزُُوَ وَالُاُِ
ؼاالكًُكاُِ ثؤي و زَضَوَّ ثؤي زيػاْ كًَصُّ ُٓهَػُُطاُسُِ هًَسَكُويَتُوَ(ععيع. )85 ,2012,
 -5خطاث بُكاضًَِٓاٌُ خىيَِسكاضاْ هُاليُْ ضِيَلدطاوَ ثًصُيٌ و خىيَِسكاضيًُكآُُْ :سيَم هُ ضِيَلدطاوَ قىتابٌ و
ثًصُيًُ ذلىًٌ و ُاذلىًًًُكاْ ,قىتابًاْ بُكاض زيَِّ بؤ ًُبُغيت تايبُتٌ و بُضشَوَُسٍ تُغلٌ خؤيآًُُْ ,ط
زَبًَتُ ٓؤٍ زشايُتًلطزٌُ قىتابًاْ بؤ كؤًُهَطُكُياْ و كاضٍ ثصًَىٍ تًََسا زًََُُِوَ ,بؤيُ ثًَىيػتُ ثُضوَضزَ ٓاطازاضٍ
ُٓو جؤضَ كاضاُُ بٌَْ ضِيَطُياْ ُُزاو ثطؤططاًًض بُ جؤضيَم ضِيَلدطابٌَ ,كُ ُٓغيت ًُصتًٌاٌُ و خؤشىيػتين وآلت الٍ
قىتابٌ زضوغت بلات (.قطاقعَ)108 ,1993,
خىيَِسُِ كىضزٍ هُخاُقني :بُثًٌَ ثصلًُِِكاُِ شىيَُِواضُاغٌ ًَُطزَّ ظاُلؤّ شًطاطؤّ وياليُتُيُطلطتىَكاُِ
ًُٓطيلا كُ هُغاهٌَ 1976هُ ططز و تُثؤهَلُكاُِ ُاوؼُكُ ُٓدماًًاُساوَ شاضٍ خاُُقني وَن شاضيَلِ كىضزّ
ًًَصووَكُّ زَطُضِيَتَُ بؤ غُضزًَِ ًًسيُكاْ  ,هُغُضزًَاُِ كؤُسا ٓاوَزاْ بىوَ هُضِووّ ضِيَطاوباْ وخاُىبُضَ وغًػتٌِ
كؤًُالَيُتِ ُاوّ (ُٓضمتًتًا)بىوَ كُ بُ ًاُاّ شىيَِِ بُغىوز و تُُسضووغت زَطُيًَُُت(اُرتًُت,حمٌس ,)2,بُثًَِ
ٓاًاضَ فُضًًُكاُِ زَغُالَتساضاُِ عًَطاق غاالَُِ  1965 – 1957 – 1947 – 1934كىضز ظؤضيُِّ قُظاّ خاُقني بىوَُٓ ,ض
بؤيُ هُ بُياُِ ٓ11اظاضّ  1970بطِياضّ كطزُُوَّ قىتاخباُُّ كىضزّ هُخاُقني زضا  ,بُالََ هُبُض ُٓوَّ هُ ًاُطِ ٓاظاض
بىو ُٓو غاهَُّ خىيَِسْ ُُكطايُوَ خطايُ غاهَِ خىٍَ,زُِ  1971-1970بؤيُ هُغُضَتاّ ُٓو غاهَُوَ زَغت كطا بُطؤضِيِِ
غًػتٌِ خىيَِسْ هُعُضَبًُوَ بؤ كىضزّ تُُاُُت طؤضِيِِ ُاوّ قىتاخباُُكاْ  ,بؤ منىُُ قىتاخباُُّ (ايٓٗط )١طؤضِا
بؤ (شؤضِشٌ غُضَتايٌ) قىتاخباُُّ ُاوَُسّ(ٓ11ازاض) هُطُضَِكِ كطيَلاضاْ و قىتاخباُُّ (ظالح اهسيّ) هُطُضَِكِ
ًُظضَعُ..تازُٓ ,ض هُو غاهَُزا خىهٌ ظًاُِ كىضزّ كطايُوَ بؤ طُشُثًَساُِ تىاُا ظًاُُواًُُكاُِ ًاًؤغتاياْ ,هُثاط
ضِووخاُِ ضِشيٌَِ بُعػِ ذلىًُتِ ُٓضيٌَِ كىضزغتاْ ثُضوَضزٍَ خىيَِسُِ كىضزّ غُض بُ بُضِيَىَبُضايُتِ طصتِ
ثُضوَضزَّ طُضًًاْ كطزَوَ وهًَُٓػتازا ُٓو قىتاخباُاُُّ خىيَِسُِ كىضزّ غُض بُ ذلىًُتِ ُٓضيٌَِ كىضزغتاُّ هُ
ُاوَُسّ قُظاّ خاُقني بطيتني هُ (ٓ )5اًازَيٌ و ( )2ثُمياُطُّ وَضظشٌ و ٓىُُضَ جىاُُكاْ ,هُطُيَ
()21قىتاخباُُّ غُضَتايٌ ٓ(.اًاضّ,بُضيَىَبُضايُتِ طصتِ ثُضوَضزَّ طُضًًاْ)

خصتُّ ( )1تىيَصيُِوَكاٌُ ثًَصىو:
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تىيَصَض وغاهٌَ و
شىيَين تىيَصيُِوَ

شىيَّ

غايَ

فؤاز
 1عوٌ,
حمٌس ُىاب
كًَصُ
ثُضوَضزَيًُكا
ْ هُ والَتِ
غعىزيُ

ثاشاًُ
شًين
عُضَبٌ
غعىوزيً
َ

1980

 2ععيع,كطيٍ
امحس
ططفتُكاٌُ
وتُِوٍَ
بابُتٌ ًًَصووٍ
ُٓوضوثا
هُضِواُطٍُ

عًَطاقٓ/
َضيٌَِ
كىضزغتا
ْ

 2013وظفٌ

ظ

ضِيَباظٍ
تىيَصيُِوَ

ٓاًادمٌ تىيَصيُِوَ

ٓاًطِاظٍ
تىيَصيُِ

منىٍُُ
تىيَصيُِوَ

دلً ١داَع ١نسَٝإ
ُٓدماًُكاْ

وَ

ضِؤهٌَ فؤضًِ
وظفٌ ظاًُِِ
ثالُساُاٌُ ضِاوَضطط
ثُضوَضزَيٌ هُ ّ
ؼاضَغُضكطزُِ
كًَصُ
ثُضوَضزَيًُكاْ
هُ ثاشاًُصًين

 زَضكُوتىوَ كًُىكىضتًُكاْ هُبىاضّ :ؼُُسيَيت وؼؤًَُتّّ
أ /ؼؤًَُتِ  :هُ غًػٌِ فًَطكاضّ و ضَِطُظَ
بُشساضبىَكاُِ وَن ثطؤططاَ ً ,اًؤغتا  ,قىتابٌ
ٓ ,اًطِاظٍ فًَطكاضّ  ,ثًَساويػتًُكاُِ فًَطكاضّ .
ب /ؼُُسيَتِ ُ :اَضِؤكِ ثطؤغُّ فًَطكاضّ
هُضِووّ input – process – output

غعىزيُ.

ًاًؤغتاياْ و
فًَطخىاظاُُوَ
ظاُلؤٍ
هُ
طُضًًاْ

فؤضًِ
زَضخػتين
ططفتُكاٌُ واُُ ضِاوَضطط
ّ
وتُِوٍَ ًًَصووٍ
ُٓوضوثا
هُضِواُطٍُ
و
فًَطخىاظاْ
ًاًؤغتاياٌُ

 46كًٌُ كاتصيَطٍ واٍُُ وتُِوٍَ ًًَصووٍ ُٓوضوثا,
جُختلطزُُوٍَ ًاًؤغتاياْ هُغُض ضِيَطاٍ
واُُوتُِوٍَ واُُبًَصٍ ,زاُاٌُ تاقًلطزُُوَكاْ
بُ ثًَىَضٍ زَضؼىوْ ,ثصتبُغتين فًَطخىاظاْ بُ
ُىوغًين ٓاًازَكطاوٍ ًاًؤغتاياْ(ًُهعًَُ),
خؤٓاًازَُُكطزْ و ُُخىيَِسُُوَ وُُُىوغًين
ضِاثؤضت وؼاالكٌ زَضَوٍَ ثؤيُٓ ,ضوَٓا

بابُتُوَ هُ
ظاُلؤٍ طُضًًاْ
غاهٌَ
بؤ
خىيَِسٌُ -2012
.2013

 3مسطَ
جمسالوّ.
كًَصُ
ثُضوَضزَيًُكا
كُ
ْ
ضِووبُضِووّ
خىيَِسكاضاُِ
زواُاوَُسّ
هُ
زَبُِوَ
ثاضيَعطاّ ضِاَ
اهلل.
 4اجلسٍ,
ؼُُسيَتِ

كاضيطُضّ طؤضِأُلاضيُ خًَطاكاُِ بىاضَكاُِ زيلُ
هُغُض غًَلتُضّ ثُضوَضزَ .

شاضَظاُُبىوٌُ ًاًؤغتاياْ هُ ضِيَطاُىيًَُكاٌُ
واُُوتُِوٍَ ثػجؤضِياْ  ,ثاهَجصت ُُكطزٌُ
ثاهَُِض الٍ فًَطخىاظاْ

و فًططني

2016

وظفٌ

ظاًُِِ كًَصُ فؤضًِ
ثُضوَضزَيُكاُِ ضِاوَضطط
ّ
كُ ضِووبُضِووّ
خىيَِسكاضاُِ
زواُاوَُسّ
زَبُِوَ
هُثاضيَعطاّ ضاَ
اهلل .

 - 528بريوضِاّ خىيَِسكاضاْ غُباضَت بُ ضِؤهَِ
بُضِيَىَبُضيَتِ قىتاخباُُ بؤ َشُُُُُكطزُِ
كًَصُكاْ بُثوُيُكُ ًاًِاوَُس بىو.
 كًَصُكاُِ خىيَِسكاضاْ هُكُضتِ طصتِوتايبُت بًُُٓاْ ثوُّ ًاَ ُاوَُسبىوْ.
.

فًططني

2008

وظفٌ

كًَصُ فؤضًِ
ظاًُِِ
ضِاوَضطط
كاضطًَطِيُكاْ

300
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ثُضوَضزَيًُكاْ
هُاليُْ
بُضيَىَبُضَ
ٓافطَتُكاْ هُ
خىيَِسُطُ
زواُاوَُسيُكاْ
هُ ثاضيَعطاّ
غعَ.
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هُقىتاخباُُ
زواُاوَُسيُكاْ و
ثًَصًِاضكطزُِ
بُضُاًُيُكِ
بؤؼاالكلطزُِ
ضِؤهًَاْ.

ّ

دلً ١داَع ١نسَٝإ

ٓ -اضِاغتُكطزُِ ضَِفتاضّ هُضِووّ ٓايًًُِوَ .

ٓاوغُُطِ تىيَصيُِوَكاُِ ثًَصرت:

هًَؽىوُِ تىيَصيُِوَكاْ هُضِووّ ٓاًاُخ :زَبًِني تىيَصيُِوَكاْ ًُٓىوياْ هُغُض كًَصُّ ثُضوَضزَيٌ ياْ فًَطكاضُّٓدماًسضاوْ ,زياضَ كًَصُ فًَطكاضيُكاًُض بطيتني هُكًَصُّ ثُضوَضزَيٌ َُٓ ,تىيَصيُِوَيُ ٓاوشًَىٍَ تىيَصيُِوَكاُِ
ثًَصرت هُغُض كًَصُّ ثُضوَضزَيًُُٓ .ضوَٓا ضِيَباظّ تىيَصيُِوَ ًُٓىوياْ وَظفٌ بىوًَُُٓ ,و طصت تىيَصيُِوَكاْ
فؤضًِ ضِاوَضططياْ بُكاضًَِٓاوَ ,هُطُيَ ٓاًطِاظَكاُِ ٓاًاضّ ٓاوشًَىَّ ُاوَُسّ شًاوّ و كًَصِ غُزّ وكاوكؤهَلُّ
ثُيىَُسٍ ثًَطغؤْ ًُٓ ,ىو ُٓو ضِيَلاضياُُط هُاليُْ َُٓ تىيَصيُِوَيُوَ بُكاضًَِٓطاوَ .
 ٓاًطِاظ و ضِيَلاضيُكاْ :طصت تىيَصيُِوَكاْ هُضِيَطُّ فؤضًِ ضِاوَضططيُوَ وَن ٓاًطِاظّ كؤكطزُُوَ ّ ظاًُاضّ ُٓغتاوْبُُٓدماًساُِ  ,جطُ هُ تىيَصيُِوَّ (عوٌ)1980,هُوالَتِ ثاشاًُصًِِ غعىزيُ بىوَ ,تىيَصيُِوَكاُِ تط هُوالَتِ
عًَطاق ُٓدماًسضاوْ وَُٓ تىيَصيُِوَيُ هُُاوؼُ كىضزغتاًُُكاُِ زَضَوَّ ًٓساضَّ ُٓضيٌَِ كىضزغتاْ-عًَطاق.
 كؤًُهَطُ ومنىُُّ تىيَصيُِوَ :تىيَصيُِوَكاْ هُُٓهَبصاضزُِ منىُُّ تىيَصيُِوَ كاْ ُٓض تىيَصيُِوَيُن بُثًٌَغطوشتِ كؤًُهَطُّ تىيَصيُِوَ كاضّ كطزوَ ,بؤمنىُُ هُتىيَصيُِوَّ (عوٌ)1980 ,هُبُض ُٓوَّ تىيَصيُِوَكُّ هُغُض
كًَصُكاُِ ثُضوَضزَ بىوَ هُ والَتِ غعىزيُ ,بؤيُ هُضِيَطُّ فؤضًًَلُوَ كُ بُغُض زاَ وزَظطا جًاواظَكاُِ والَت
زابُشلطاوَ منىُُّ تىيَصيُِوَ وَضطرياوَ  ,تىيَصيُِوَّ( ععيع)2013,بطييت بىوْ هُ ً 46اًؤغتا وفًَطخىاظ ,
تىيَصيُِوَّ (مسس ٚ ٠دلدال )3094،٣ٚبطييت بىوْ  528هُ خىيَِسكاضاْ ,تىيَصيُِوَ (اجلسٍ )2008,بطييت بىو هُ 300
بُضِيَىَبُض.
 جًاواظّ َُٓ تىيَصيُِوَيُ هُتىيَصيُِوَكاُِ ثًَصرتُٓ :ضيُكُ هُو تىيَصيُِواُُ كًَصُيُكِ تايبُت بُؼًًَِلِ وَنقىتابٌ ياْ خىيَِسكاض ياْ بُضِيَىَبُض ياخىز زاَ وزَظطاكاُِ ذلىًُت ,بُالََ َُٓ تىيَصيُِوَيُ ُٓضيُكُ
هُغُضثُضشتًاضاْ و بُضِيَىَبُضاْ و ًاًؤغتاياٌُ وَضططتىَ ,هُ خىيَِسُِ كىضزّ  ,تىيَصيُِوَكاُِ ثًَصىو هُبُض ُٓوَّ
خىيَِسكاضاٌُ ثاضيَعطايُكًاْ وَضططتىَ بؤيُ شًاضَياْ ظؤض بىوْ ,بُالََ َُٓ تىيَصيُِوَيُ هُغِىوضّ قُظايُكسايُ و زوو
جؤض خىيَِسُِ تًَسايُ تىيَصَض تُُٔا خىيَِسُِ كىضزّ غُض بُُٓضيٌَِ كىضزغتامناْ وَضططتىَ َُٓ ,تىيَصيُِوَيُط
532كؤًُهَطٍُ غُضثُضشتًاض بطييت بىوْ هُ 10بُضِيَصَّ  %100وَضطرياوَ و بُضِيَىَبُض  21بُضِيَصَّ  %33وَضطرياوَ و
ًاًؤغتا  502بُضِيَصَّ  %10وَضطرياوَ  ,بُطصتِ بُضِيَصَّ %12وَضطرياوَ .

بُشٌ غًًََُ /ضِيَلاضيُكاُِ تىيَصيُِوَ
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زيطاغاتِ ًُغرٌ جؤضّ ( ضِووثًَىّ قىتاخباُُيٌ) تايبُتُ بُ بىاضّ ثُضوَضزَ و ضَُُِٓسَ جؤضاوجؤضَكاُِ وَن
ُٓهَػىضِيَُِضاُِ ثطؤغُّ فًَطكاضّ (غُضثُضشتًاضاْ وبُضِيَىَبُضاْ وًاًؤغتاياْ) ثطؤططاَ وٓاًادمُ
ثُضوَضزَيًُكاْ وضِيَطاكاُِ واُُوتُِوَ..تاز ,كُ هًُُٓىو ُٓو بىاضاُُ زَكؤهًََـتُوَ هُثًَِاو طُشُثًَساُِ ثطؤغُّ
فًَطكاضّ وخػتُِضِووّ زاتاو ظاًُاضّ هُغُض باضوزؤخٌ ثُضوَضزَ وثًَصًِاضّ ؼاضَغُض بؤ اليُُِ ثُيىَُسيساض و
جًَبُجًَلاضّ كاضطًَطٍِ ) Talbot,1995 ,318(,زياضَ َُٓ تىيَصيُِوَيُط ًُٓاْ ضِيَباظّ ( ضِووثًَىّ
قىتاخباُُيٌ) ططتىَتُبُض.
كؤًُهَطٍُ تىيَصيُِوَ :بطيتني هُ ُٓهَػىضِيَُِضاُِ خىيَِسُِ كىضزّ هُقُظاّ خاُُقني كُ بطيتني هُ
(غُضثُضشتًاضاْ و بُضِيَىَبُضّ طصتِ وياضيسَزَضّ بُضِيَىَبُضّ طصتِ كُ شًاضَياْ ( )10كُغُ  ,و بُضِيَىَبُضَكاْ
كُ شًاضَياْ ()21بُضِيَىَبُضَ و ًاًؤغتاياْ كُ شًاضَياْ(ً )502اًؤغتايُ وَن هُ خصتُّ خىاضَوَزا خطاوَتُ ضِوو .
خصتٍُ ( )2كؤًُهَطٍُ غُضثُضشتًاضاُِ ثُضوَضزَيٌ و بُضِيَىَبُضّ طصتِ وياضيسَزَضّ بُضِيَىَبُضّ طصتِ و
بُضِيَىَبُضَكاْ و ًاًؤغتاياْ
كؤًُهَطُ

شًاضَّ غُضثُضشتًاضاْ و ًاًؤغتاياْ

غُضثُضشتًاضاْ و بُضِيَىَبُضّ طصتِ و ياضيسَضَّ بُضِيَىَبُضّ ثُضوَضزَّ طُضًًاْ

10

بُضِيَىَبُضَكاْ

21

ًاًؤغتاياْ

502

كؤّ طصتِ

533

منىُُّ تىيَصيُِوَكُ :منىٍُُ تىيَصيُِوَكُ هُ غُضثُضشتًاضاْ وبُضِيَىَبُضاْ وًاًؤغتاياْ وَضطرياوْ ,منىٍُُ

غُضثُضشتًاضاْ و بُضِيَىَبُضّ طصتِ وياضيسَزَضّ بُضِيَىَبُضّ طصتِ بطيتًُ هُ( )10واتُ بُضِيَصَّ غُزّ( , ) %100
بُضِيَىَبُضَكاْ بطيتًُ هُ( )7ذُوت بُضِيَىَبُض واتُ بُضِيَصَّ غُزّ(  , ) %33و منىُُّ ًاًؤغتاياْ بطيتًُ هُ()52
واتُ بُضِيَصَّ غُزّ(  ) %10بُشًَىٍَ ُٓضًُِكٌ غازَ وَضطرياوْ ,بطِواُُ خصتٍُ خىاضَوَ .

خصتٍُ ( )3منىٍُُ غُضثُضشتًاضاُِ ثُضوَضزَيٌ و بُضِيَىَبُضّ طصتِ وياضيسَزَضّ بُضِيَىَبُضّ طصتِ و
بُضِيَىَبُضَكاْ و ًاًؤغتاياْ
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ضِيَصَّ غُزّ

غُضثُضشتًاضاْ و بُضِيَىَبُضّ طصتِ و ياضيسَضَّ بُضِيَىَبُضّ 10

%100

بُضِيَىَبُضَكاْ

7

%33

ًاًؤغتاياْ

52

%10,35

كؤّ طصتِ

69

12,96

ثُضوَضزَّ طُضًًاْ

ٓاًطِاظٍ تىيَصيُِوَُٓ :ض تىيَصيُِوَيُن ثًَىيػيت بُ ٓاًطِاظيَم ُٓيُ بؤ ُٓوٍَ هُضِيَطُيُوَ زاتا وظاًُاضيُكاْ

زَغتلُويَت ,بؤ ُٓو ًُبُغتُ تىيَصَض غىزٍ هُ ٓاًطاظَ ٓاًازَكطاوَكاٌُ تىيَصيُِوَكاٌُ ثًَصرت و غُضؼاوَ
ثُضوَضزَيًُكاٌُ وَضططتُٓ ,ض بؤ ظياتط طُيصنت بُ ٓاًاُخ و ًُبُغتُكاُِ تىيَصيُِوَكُ تىيَصَض ُٓغتاوَ
بُُٓدماًساُِ ضِاوَضططتين غُضَتايٌ(اضتطالع )ٞبؤ بُزَغت ًَِٓاُِ ظاًُاضّ غُضَتايٌ بؤ زضوغتلطزُِ فؤضًِِ
ضِاوَضططٍ ,بؤ َُٓ ًُبُغتُ فؤضًًَِلِ غُضَتايِ ثًَصلُط بُ شًاضَيُن هُ غُضثُضشتًاضاْ و بُضِيَىَبُضاْ و ًاًؤغتاياْ
كطز كُ بطييت بىو هُ زوو بىاض و تًَبًين بؤ ثًَصًِاظَكاًُاْ ُٓطُض ُٓبًَت ,ثاط كؤكطزُُوٍَ غُضجَُ فؤضًُِكاْ و
ظاًُاضيُكاٌُ بُتاهَلطاُُوَ و ُُٓسيَم بطِطُ طؤضِاُلاضياْ تًَسا كطا ثاشرت بُغُض زوو بىاضّ غُضَكًسا زابُشلطاْ و
فؤضًًَلِ هًَىَ زضووغت بىو بُشًَىٍَ كؤتايٌ (بطِواُُ ثاشلؤٍ .) 1
ضِاغتًَيت ضِواهَُتٌ ٓاًطِاظ  :faceValidityيُكًَم هُططُطرتيّ ًُضجُكاْ بؤ ثًَىزاُلطزٌُ ٓاًطِاظ بطيتًُ هُ

ُٓدماًساُِ ضِاغتًَيت بؤ ُٓو بابُتٍُ زَيجًَىضيَت ,ؼىُلُ ًُبُغت هُ ضِاغتًَيت تىاُازاضٍ ٓاًطِاظَ بؤ ثًَىاُُكطزٌُ ُٓو
بابُتٍُ هُثًَِاويسا زاُطاوَ(ايطسحي ,)23، 3009،ٞباشرتيّ ًًلاًُعًًض بؤ زَضخػتين ضِاغتًَيت ضِووكُشٌ( Face
ٓ) Validityاًطِاظٍ ضِازَضبطِيُِ) ,(Ebel; 1972;p.566واتُثًصاُساٌُ ٓاًطِاظَكُيُ بؤ كؤًُهًََم ثػجؤضِ
وتايبُمتُُس بؤ زاوَضيلطزٌُ و زَضخػتين ضِازٍَ طىدماوٍ بطِطُكاٌُ (اهػاعسٍ ,2002,ػُٓ , .)73ض بؤيُ ثاط ُٓوٍَ
ٓاًطِاظٍ تىيَصيُِوَ هُاليُْ ؼُُس شاضَظايًُكٌ بىاضٍ ثُضوَضزَ(ضِيَطاكاٌُ واُُوتُِوَ)و زَضووُاغٌ ضِاغتًَيت بؤ
ُٓدماًسضا كُ شًاضَياْ ()9ثػجؤضِ بىوْ (بطِواُُثاشلؤٍ  ,)2تىيَصَض ضِيَصٍَ ( ٍ)%80ثصتًىاٌُ زاوَضٍ وَضططت بؤ ُٓض
بطِطُيُن,هُكؤتايًسا ؼُُس بطِطُيُن طؤضِاُلاضٍ تًَسا كطاو شًاضَيُن بطِطُط زووضخطاُُوَ ,هُُٓدماًسا كؤٍ بطِطُكاْ
هُ فؤضًٌ ضِاوَضططّ طُيصتُ()20بطِطُ و زابُشلطاْ بُغُض زوو بىاض ,تىيَصَض غٌَ ُٓهَبصاضزٌُ بُشًَىٍَ (كًَصٍُ
غُضَكًُ) ( ,كًَصٍُ الوَكًُ)ُ ( ,ابًَتُ كًَصُ) وَن ثًَىَض بُشًَىٍَ ثوُبُُس زاُاوَ ,بؤ ُٓوٍَ ؼُُسيَيت ُٓغتلطزٌُ
بُكًَصُ ضِووُبًَتُوَ ,هُكؤتايًسا زَضكُوت ضِاغتًَيت ٓاًطِاظَكُ طىدماوَ بؤ ُٓدماًساٌُ تىيَصيُِوَكُ .
جًَطريٍ ٓاًطِاظًُ :بُغت هُجًَطريّ ثًصاُساُِ ًُٓاْ ياْ ُعيم هُو ُٓدماًاُُيُ ُٓطُض ٓاتىو ٓاًطِاظَكًُاْ هُغُض

ًُٓاْ كؤًُهَُّ وَضطرياو تاقًلطزَوَ هُباضوزؤخًَلِ ُعيم هُوباضوزؤخُّ كُ ثًَصرت ُٓدمامماُساوَ(اهعحًوٌ , 2005 ,
ػ  )118تىيَصَض ُٓغتاوَ بُ وَضططتِِ (  ) 5غُضثُضشتًاض و ()5بُضِيَىَبُض و (ً)10اًؤغتا كُ هُ زَضَوَّ منىوُُّ
وَضطرياوٍ تىيَصيُِوَكُ بىوْ فؤضًًاْ بُغُضزا زابُشلطا ثاط ثاظزَ ضِؤش ,جاضيَلِ تط تىيَصَض فؤضًٌ ُىيٌَ بُغُضياُسا
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زابُشلطزُُوَ ,ثاط وَضططتُِوٍَ ًُٓىو فؤضًُكاْ تىيَصَض زَغتًلطز بُ ُٓدماًساٌُ زؤظيُِوٍَ جًَطريٍ ٓاًطِاظَكُ بُ
(ٓاوكًَصٍُ ثًَطغؤْ) بؤ شًاضزُِ كاضاّ جًَطريّ زَضكُوت جًَطريٍ ٓاًطِاظَكُ (. )0888
جًَبُجًَلطزٌُ ٓاًطِاظ  :Application of the meansثاط زهًَِابىوْ هُ ضِاغتًَيت وجًَطريٍ ٓاًطِاظٍ
تىيَصيُِوَ ,تىيَصَض ُٓغتا بُجًَبُجًَلطزٌُ بُشًَىٍَ كؤتايٌ هُغُض منىُُّ تىيَصيُِوَ كُ ثًَم ٓاتبىو هُ()10
غُضثُضشتًاض و ( )7بُضِيَىَبُض و (ً ) 52اًؤغتا هُ شىيَّ و قىتاخباُُ جًاواظَكاُِ خىيَِسُِ كىضزّ غُض بُ ذلىًُتِ
ُٓضيٌَِ كىضزغتاْ /ثُضوَضزَّ خاُقني ,تىيَصَض بُشًَىٍَ زابُشلطزٌُ ضِاغتُوخؤ فؤضًٌ ضِازَضبطِيّ هُبُضواضٍ
 2017/3/26بؤ 2017/3/28بُغُض غُضثُضشتًاضاْ جًَبُجًَلطز و هُ  2017/ 3 /28بؤ  2017/3 /30بُغُض بُضِيَىَبُض و
ًاًؤغتاياًُض جًَبُجًَلطا َُٓ ,كاضَط وَن (عىبُيسات ) جُخيت هُغُض زَكاتُوَ زَبًَتُ ٓاُسَضيَم بؤ ُٓوٍَ
بُزيقُتط وَالًَبسَُُوَ و زَضُٓدماًُكاْ ضِاغترت بُزَغتُوَ بسَْ (عبًسات. ) 128 ,1992 ,

ٓاًطِاظَ ٓاًاضيُكاْ (:)The Statistical Procedures

ٓ -1اوكًَصٍُ ثًَطغؤْ ( : ) Pearson
تىيَصَض بؤ ُٓشًاضكطزٌُ بُٓاٍ ٓاوغُُطٌ جًَطريٍ ٓاًطِاظٍ ضِاثطغًُكُ بُشًَىٍَ زووباضَكطزُُوٍَ
وَالًساُُوَ .
ٕ َر ع ص ـ ( َر ع ) ( َر ص )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ز =
[ ٕ َر عَ ( – 3ر عَ ٕ [ ] ) 3ر صَ ( – 3ر ص )( ] 3ايبٝات)9422،939،ٞ
ت + 3 × 1ت + 2 × 2ت1 × 3
2ـ ُاوَُسٍ شًاوٍ (يُكاليًلُضَوَ) :
ُاوَُسٍ شًاوٍ(يُكاليًلُضَوَ) = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
() Fisher,1956 : P327
كؤ ت
بُثًٌَ ٓاوكًَصُكُ كًَصٌ ُٓهَبصاضزَكاْ بَُ شًَىَيُ بىو .
تُ = 1ابًَتُ كًَصُ(يُن ثوُ) ,ت = 2كًَصٍُ الوَكًُ(زوو ثوُ) ,ت = 3كًَصٍُ غُضَكًُ (غٌَ ثوُ) .
 -4ضِيَصٍَ غُزٍ (  : ) Percentageهُثًَِاو ُٓشًاضكطزٌُ كؤًُهَطُ و منىٍُُ تىيَصيُِوَ بُكاضٓاتىوَ.
شًاضٍَ الوَكٌ
ــــــــــــــــــــ × 100
ضِيَصٍَ غُزٍ =
(عدع) 929 ،9430،
كؤٍ طصيت
 -5كًَصٌ غُزٍ ( : ) Coefficient of Weight

ُاوَُسّ شًاو
كًَصٌ غُزٍ =

ــــــــــــــــــــ

( اهغطيب) 168 ,1978,

× 100

بُضظتطيّ كًَض
بُشٌ ؼىاضََ /خػتُِضِوو و شًلطزُُوٍَ ُٓدماًُكاْ

خػتُِضِووٍ فؤضًٌ ُٓهَػُُطاُسْ
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خصتٍُ (ُ )4اوَُسٍ شًاويٌ و كًَصٌ غُزٍ (غُضثُضشتًاضاْ بُضِيَىَبُض طصيت وياضيسَزَض)بىاضٍ يُكَُ (كًَصُ
كاضطًَطِيًُكاْ)
شًاضٍَ
بطِطُ

ثوُ
(ضتبُ)

بطِطُكاْ

ُاوَُسٍ شًاويٌ
(ايٛضط املسدح)

كًَصٌ غُزٍ
(ايٛشٕ امل)ٟٛ٦

بىاضّ يُكَُ /كًَصُ كاضطًَطِيًُكاْ

5

بًِاّ قىتاخباُُ و شووضّ ثًَىيػت بؤ ثؤهٌ خىيَِسْ و كاضوباضّ 1
كاضطًَطٍِ

2,4

80

1

ططُطٌ ُُزاْ هُاليُْ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ بُ كًَصُ ًازيًُكاٌُ 2
ثُضوَضزَّ ُاوؼُكُ

2,3

76,66

4

ضَِؼاوُُكطزُِ باضّ تايبُت هُطصتاُسُِ ضِيٌَِايًُكاْ

2

2

76,66

10

ُُبىوُِ ثالُِ زضووغتلطزُِ شيَطخاُِ ثُضوَضزَيٌ هُُاوؼُكُ

2

2,3

76,66

2

ُٓغتًُِ هُجًَبُجًَلطزُِ بطِياض و ضِيٌَِايًُكاْ بُٓؤّ بىوُِ زوو 3
زَغُالَتِ ًٓساضّ (ذلىًُتِ ُاوَُسّ و ُٓضيٌَِ كىضزغتاْ)

2,1

70

3

ُُطىدماوّ بطِياض و ضِيٌَِايًُكاْ هُطُيَ زاكُوتِ (واقع)ٍ ثطؤغُّ 3
فًَطكاضّ

2,1

70

6

بىوُِ ًاًؤغتاّ ثػجؤضِ بؤ بابُتُكاْ

3

2,1

70

9

جًاواظّ ًىؼُ وكاتِ ثًَساُِ هُطُيَ ًاًؤغتاياُِ ًًالكِ ذلىًُتِ 3
ُاوَُسّ

2,1

70

8

كاضكطزْ بُغًػتٌِ كاضطًَطِّ و ُٓضشًفلطزُِ كؤْ

4

1,9

63,33

7

كًُِ زَغُالَتِ كاضطًَطِّ وًازّ الّ بُضِيَىَبُضّ قىتاخباُُكاْ

5

1,7

56,66

2,1

70

كؤّ طصتِ

هُخصتٍُ (ُٓ )4وًَاْ بؤ ضِووُسَبًَتُوَ كُ غُضثُضشتًاضاْ و بُضِيَىَبُض طصيت وياضيسَزَضّ بُضِيَىَبُضٍ طصتِ
تًَلطِايٌ بطِطُكاُِ( بىاضّ كاضطًَطِّ) بُكًَصُياْ ظاًُىَ,هُضِووّ ططُطٌ ُُزاْ هُاليُْ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ بُ كًَصُ
ًازيًُكاٌُ ثُضوَضزَّ ُاوؼُكُ و ُُطىدماوّ بطِياض و ضِيٌَِايًُكاْ هُطُيَ زاكُوتِ (واقع)ٍ ثطؤغُّ فًَطكاضّ و
بىوُِ ًاًؤغتاّ ثػجؤضِ و جًاواظّ ًىؼُ وكاتِ ثًَساُِ هُطُيَ ًاًؤغتاياُِ ًًالكِ ذلىًُتِ ُاوَُسّ ًُٓىو ًُٓاُُ
وَن هُ زيطاغُّ (اجلبٛز،3004، ٟص)33-4دا ٓاتىَ زياضَ زَبُِ ضِيَطط وٓاغتُُط هُبُضزََ جًَبُجًَلطزُِ
ضِيٌَِايًُكاُِ غُضثُضشتًاضْ  ًُُٓ,هُكاتًَلسا غُضثُضشتًاضاْ ُٓضزوو بطِطُّ ( )8زَقُكُّ بطيتًُ هُ (:كاضكطزْ
بُغًػتٌِ كاضطًَطِّ و ُٓضشًفلطزُِ كؤْ )و بطِطُّ ()7كُ زَقُكُّ بطيتًُ هُ( :كًُِ زَغُالَتِ كاضطًَطِّ وًازّ الّ
بُضِيَىَبُضّ قىتاخباُُكاْ) بُ كًَصُ ُُظاًُىَ,ؼىُلُ ُعًرتيّ ُاوَُسٍ شًاوٍ(يُكاليًلُضَوَ) و كًَصٌ غُزياْ تؤًاض
كطزوَ ,هُبطِطٍُ()8يُكػاُُ بُ()1.9بُضاًبُض بُ()%63.33كًَصٌ غُزٍُٓ,ضوَٓا بطِطٍُ( )7بُ( )1.7بُضاًبُض
بُ(ًُُٓ,)%56,66ط ُٓوَ ًُصاُسَزا كُ كُ غُضثُضشتًاضاْ و بُضِيَىَبُض طصيت وياضيسَزَضّ بُضِيَىَبُضٍ طصتِ كاضّ
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ُٓضشًفلطزْ هُثُضوَضزَ و زَغُالَتِ ًازّ بُ بُضِيَىَبُضَكاْ بُكًَصُُاظاُّ ياخىز كًَصُّ هُو جؤضَياْ ضِووبُضِوو
ُُبىَتُوَ .
خصتٍُ (ُ )5اوَُسٍ شًاويٌ و كًَصٌ غُزٍ (غُضثُضشتًاضاْ بُضِيَىَبُض طصيت وياضيسَزَض)بىاضٍ زووََ (كًَصُ
فًَطكاضيُكاْ)
شًاضٍَ
بطِطُ

ثوُ

بطِطُكاْ

ُاوَُسٍ شًاويٌ
(يُكاليًلُضَوَ)

كًَصٌ
غُزٍ

بىاضّ زووََ /كًَصُ فًَطكاضيُكاْ

19

ظؤضّ شًاضَّ قىتابًاْ هُثؤىل خىيَِسْ

1

2,5

83,33

20

وَضططتًِاْ هُظاُلؤ وثُمياُطاكاُِ ُٓضيٍَ

2

2,4

80

14

ظؤضّ قُباضَّ بطِياهًَساضوّ خىيَِسْ و كًُِ كاتِ تُضخاُلطاو بؤّ

3

2,1

70

11

ظاًُاضّ وثًَطُياُسُِ ثًصُيٌ ًاًؤغتاياْ

4

2

66,66

18

ططُطًساْ ؼاالكًُكاُِ ثؤي و زَضوَّ ثؤي هُبىاضّ ُُتُوَيٌ

4

2

66,66

15

ضِيَطاّ واُُوتُِوَّ ًاًؤغتا

5

1,9

63,33

16

بىاضّ ُٓهَػُُطاُسْ و تاقًلطزُُوَكاْ

5

1,9

63,33

12

ثطؤططاًِ خىيَِسْ هُطُيَ ٓاغتِ قىتابِ و شيِطُّ فًَطكاضّ

6

1,7

56,66

13

ظًاْ وشًَىَظاضّ بطِياضهًَسضاوّ خىيَِسْ بؤ ًاًؤغتاياْ و قىتابًاُِ 6
ُاوؼُكُ

1,7

56,66

17

6

1,7

56,66

1,99

66,33

ثُضتىن وثًَساويػتًُكاُِ خىيَِسُِ كىضزّ

كؤّ طصيت

هُخصتٍُ ( )5زَضزَكُويَت كُ غُضثُضشتًاضاْ و بُضِيَىَبُضّ طصيت وياضيسَزَضّ بُضِيَىَبُضٍ طصتِ بطِطُكاُِ
( )18 ,11 ,14 ,20 ,19بُكًَصُ زازًََُّ ,بُجؤضيَم بُضظتطيّ ُاوَُسٍ شًاوّ هُ بطِطُّ ()19يُ كُ زَقُكُّ بطيتًُ
هُ (:ظؤضّ شًاضَّ قىتابًاْ هُثؤىل خىيَِسْ) بُ ُاوَُسّ شًاويٌ ()2,5وكًَصٌ غُزّ()83,33تؤًاضكطزوَُٓ,ضوَٓا
بطِطُّ ()20كُ باس هُ وَضططتِِ قىتابِ وخىيَِسكاضاْ هُ ظاُلؤ وثُمياُطاكاُِ ذلىًُتِ ُٓضيٍَ زَكات بُكًَصُ
ظاًُىَ هُبُض ُٓوَّ كاضّ غُضَثُضشتًاضاْ ٓاضِاغتُكطزُِ قىتابِ وخىيَِسكاضاُُ بُضَو زؤظيُِوَّ بُٓطَكاًُاْ وَن
(داٚد ٚآخس،9440،ٕٚص)54جُختِ هُغُض زَكاتُوَ.
ًُُٓ هُكاتًَلسا بطِطُكاُِ ()17 ,13 ,12 ,16 ,15ياْ بُكًَصُ ُُظاًُىَ كُ ُعًرتيّ ُاوَُسٍ شًَاوّ هُ هُبطِطُّ
()17زايُ بُ ُاوَُسٍ شًَاوّ ( )1,7وكًَصِ غُزّ( )66,33كُزَقُكُّ زَهًََت( :ثُضتىن وثًَساويػتًُكاُِ خىيَِسُِ
كىضزّ) بَُ ثًًَُ هُضِواُطُّ غُضثُضشتًاضاْ و بُضِيَىَبُضّ طصيت وياضيسَزَضّ بُضِيَىَبُضٍ طصتِ ثًَساويػتًُكاُِ
خىيَِسُِ كىضزّ وثُضتىن كُ بُضثطغٌ يُكًُّ هُُاوؼُّ تىيَصيُِوَ الياْ فُضآًُُ وُُبىَتُ ٓؤٍ كًَصُ فًَطكاضّ .
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خصتٍُ (ُ )6اوَُسٍ شًاويٌ و كًَصٌ غُزٍ (ًاًؤغتاياْ)بىاضٍ يُكَُ (كًَصُ كاضطًَطِيًُكاْ)
شًاضٍَ
بطِطُ

ثوُ
(ضتبُ)

بطِطُكاْ

ُاوَُسٍ شًاويٌ
(ايٛضط املسدح)

كًَصٌ غُزٍ
(ايٛشٕ امل)ٟٛ٦

بىاضّ يُكَُ /كًَصُ كاضطًَطِيًُكاْ

2

ُٓغتًُِ هُجًَبُجًَلطزُِ بطِياض و ضِيٌَِايًُكاْ بُٓؤّ بىوُِ زوو 1
زَغُالَتِ ًٓساضّ (ذلىًُتِ ُاوَُسّ و ُٓضيٍَ كىضزغتاْ)

2,96

98,71

1

ططُطٌ ُُزاْ هُاليُْ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ بُ كًَصُ ًازيًُكاٌُ 2
ثُضوَضزَّ ُاوؼُكُ

2,92

97,43

3

ُُطىدماوّ بطِياض و ضِيٌَِايًُكاْ هُطُيَ زاكُوتِ (واقع)ٍ ثطؤغُّ 3
فًَطكاضّ

2,80

93,58

9

جًاواظّ ًىؼُ وكاتِ ثًَساُِ هُطُيَ ًاًؤغتاياُِ ًًالكِ ذلىًُتِ 4
ُاوَُسّ

2,78

92,94

10

ُُبىوُِ ثالُِ زضووغتلطزُِ شيَطخاُِ ثُضوَضزَيٌ هُُاوؼُكُ

5

2,73

91,02

4

ضَِؼاوُُكطزُِ باضّ تايبُت هُطصتاُسُِ ضِيٌَِايًُكاْ

6

2,63

87,82

8

كاضكطزْ بُغًػتٌِ كاضطًَطِّ و ُٓضشًفلطزُِ كؤْ

7

2,61

87,17

7

كًُِ زَغُالَتِ كاضطًَطِّ وًازّ الّ بُضِيَىَبُضّ قىتاخباُُكاْ

8

2,59

86,53

6

بىوُِ ًاًؤغتاّ ثػجؤضِ بؤ بابُتُكاْ

9

2,48

82,69

5

بًِاّ قىتاخباُُ و شووضّ ثًَىيػت بؤ ثؤهٌ خىيَِسْ و كاضوباضّ 10
كاضطًَطٍِ

2,38

79,48

2,68

89,6

كؤّ طصتِ

هُخصتٍُ (ُٓ )6وَ ًُصاُسَزات كُ ًاًؤغتاياْ تًَلطِايٌ بطِطُكاُِ( بىاضّ كاضطًَطِّ)ياْ بُكًَصُ ظاًُىَ,بُ جؤضيَم
بُضظتطيّ ُاوَُسٍ شًاوّ و كًَصٌ غُزّ هُ بطِطُّ ()2زايُ بُ ( )2,96و( )98,71كُ زَقُكٍُ بطيتًًُ هُُٓ( :غتًُِ
هُجًَبُجًَلطزُِ بطِياض و ضِيٌَِايًُكاْ بُٓؤّ بىوُِ زوو زَغُالَتِ ًٓساضّ (ذلىًُتِ ُاوَُسّ و ُٓضيٍَ كىضزغتاْ),
ُعًرتيّ ُاوَُسٍ شًاوّ و كًَصٌ غُزّ هُ بطِطُّ شًاضَ ()5زايُ بُ ( )2,28و( )79,6كُ زَقُكٍُ بطيتًًُ هُ(:بًِاّ
قىتاخباُُ و شووضّ ثًَىيػت بؤ ثؤهٌ خىيَِسْ و كاضوباضّ كاضطًَطٍِ).
زياضَ ُٓو كًَصُ كاضطًَطِيُكاُُّ هُبىاضّ يُكَُ خطاوُُتُ ضِوو ثُيىَُسٍ ضِاغتُوخؤّ ُٓيُ بُ شياُِ ثًصُيٌ
ًاًؤغتاياُُوَ ُٓ ,ض هُ وتُِوَّ بابُتِ ثػجؤضِّ و ُُطىدماوّ بطِياض و ضِيٌَِايًُكاْ هُطُيَ زاكُوتِ (واقع)ٍ
ثطؤغُّ فًَطكاضّ...تازً ,اًؤغتاياْ هُُعيلُوَ بُضكُوتًِاْ هُطُيَ زاكُوتِ كًَصُكاُِ ثُضوَضزَ ُٓيُ و كاضاكتُضّ
غُضَكني هُ بىاضَكُ بُتايبُت (كًَصُ كاضطًَطيُكاْ) ,بؤيُ بىوُِ كؤًُهًََم ًاًؤغتا هُيُن قىتاخباُُ كُ زابُشبىوْ
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بُغُض ًًالكِ ُٓضزوو (ذلىًُتِ ُاوَُسّ و ُٓضيٌَِ كىضزغتاْ) ٓاتِِ زوو جؤض هُ ضِيٌَِايٌ وغُض بُ زوو زَغُالَتِ
بُضيَىَبطزُِ ثُضوَضزَ زَبًَتُ ٓؤّ كًَصُ بؤياْ .
خصتٍُ (ُ )7اوَُسٍ شًاويٌ و كًَصٌ غُزٍ( ًاًؤغتاياْ) بىاضٍ يُكَُ (كًَصُ فًَطكاضيًُكاْ)
شًاضٍَ
بطِطُ

ثوُ

بطِطُكاْ

ُاوَُسٍ شًاويٌ
(يُكاليًلُضَوَ)

كًَصٌ
غُزٍ

بىاضّ زووََ /كًَصُ فًَطكاضيُكاْ

19

ظؤضّ شًاضَّ قىتابًاْ هُثؤىل خىيَِسْ

1

2,42

80,76

20

وَضططتًِاْ هُظاُلؤ وثُمياُطاكاُِ ُٓضيٍَ

2

2,76

92,30

14

ظؤضّ قُباضَّ بطِياهًَساضوّ خىيَِسْ و كًُِ كاتِ تُضخاُلطاو بؤّ

3

2,5

83,33

11

ظاًُاضّ وثًَطُياُسُِ ثًصُيٌ ًاًؤغتاياْ

4

2,46

82,05

18

ططُطًساْ ؼاالكًُكاُِ ثؤي و زَضوَّ ثؤي هُبىاضّ ُُتُوَيٌ

5

2,26

75,64

15

ضِيَطاّ واُُوتُِوَّ ًاًؤغتا

6

2,48

82,69

16

بىاضّ ُٓهَػُُطاُسْ و تاقًلطزُُوَكاْ

7

2,36

78,84

12

ثطؤططاًِ خىيَِسْ هُطُيَ ٓاغتِ قىتابِ و شيِطُّ فًَطكاضّ

8

2,51

83,97

13

ظًاْ وشًَىَظاضّ بطِياضهًَسضاوّ خىيَِسْ بؤ ًاًؤغتاياْ و قىتابًاُِ 9
ُاوؼُكُ

2,63

87,82

17

10

2,26

75,64

2,45

81,8

ثُضتىن وثًَساويػتًُكاُِ خىيَِسُِ كىضزّ

كؤّ طصيت

هُخصتٍُ ( )7ضِووُسَبًَتُوَ كُ ًاًؤغتاياْ تًَلطِايٌ بطِطُكاُِ( بىاضّ فًَطكاضّ)ياْ بُكًَصُ ظاًُىَ ,بُ جؤضيَم
بُضظتطيّ ُاوَُسٍ شًاوّ و كًَصٌ غُزّ هُ بطِطُّ ()19زايُ بُ ( )2,42و( )80,76كُ زَقُكٍُ بطيتًًُ هُ( :ظؤضّ
شًاضَّ قىتابًاْ هُثؤىل خىيَِسْ)ُ ,عًرتيّ ُاوَُسٍ شًاوّ و كًَصٌ غُزّ هُ بطِطُّ ()17زايُ بُ ( )2,26و()75,64
كُ زَقُكٍُ بطيتًًُ هُ (:ثُضتىن وثًَساويػتًُكاُِ خىيَِسُِ كىضزّ).
هُبُض ُٓوَّ ًاًؤغتاياْ هُُٓض ضَِطُظيَلِ زيلُّ ًَُى ثطؤغُّ ثُضوَضزَ هُطُيَ كًَصُ فًَطكاضيُكاُّ بُضزَواَ وضِؤاُُ
هُطُيَ زَواًِ فُضًِ هًَُُى ثطؤغُكُْ  ,بؤيُ بريوضِا زَضبطِيًِاْ هُغُض كًَصُكاُِ ظؤض شًاضَّ قىتابِ هُثؤىل خىيَِسْ
و ظؤضّ قُباضَّ بطِياضهًَسضاوّ خىيَِسْ و ثًَطُياُسٌُ ثًصُيٌ و ضِيَطاّ واُُوتُِوَياْ بؤ ُٓوَ زَطُضِيَتُوَ كُ
بُثًَىيػتِ زَظاُّ ًاًؤغتاياْ هُ ضِيَطا ُىيًَُكاُِ واُُوتُِوَ كُ طىدماوَ هُطُيَ بابُت وثطؤططاًِ ُىٍَ ُٓ ,ضوَٓا بُ
كًَصُياْ ظاًُىَ ثطؤططاًِ خىيَِسْ هُطُيَ ٓاغتِ قىتابِ و شيِطُّ فًَطكاضّ وَن هُزيطاغُّ (خماًطَ 2012,
ٓ)135,اتىَ
خصتٍُ (ُ )8اوَُسٍ شًاويٌ و كًَصٌ غُزٍ (بُضِيَىَبُضّ قىتاخباُُ)بىاضٍ يُكَُ (كًَصُ كاضطًَطِيًُكاْ)
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ثوُ
(ضتبُ)

بطِطُكاْ

دلً ١داَع ١نسَٝإ
ُاوَُسٍ شًاويٌ
(ايٛضط املسدح)

كًَصٌ غُزٍ
(ايٛشٕ امل)ٟٛ٦

بىاضّ يُكَُ /كًَصُ كاضطًَطِيًُكاْ

2

ُٓغتًُِ هُجًَبُجًَلطزُِ بطِياض و ضِيٌَِايًُكاْ بُٓؤّ بىوُِ زوو 1
زَغُالَتِ ًٓساضّ (ذلىًُتِ ُاوَُسّ و ُٓضيٍَ كىضزغتاْ)

3

100

9

جًاواظّ ًىؼُ وكاتِ ثًَساُِ هُطُيَ ًاًؤغتاياُِ ًًالكِ ذلىًُتِ 1
ُاوَُسّ

3

100

5

بًِاّ قىتاخباُُ و شووضّ ثًَىيػت بؤ ثؤهٌ خىيَِسْ و كاضوباضّ 2
كاضطًَطٍِ

2,85

95,23

1

ططُطٌ ُُزاْ هُاليُْ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ بُ كًَصُ ًازيًُكاٌُ 3
ثُضوَضزَّ ُاوؼُكُ

2,42

80,95

3

ُُطىدماوّ بطِياض و ضِيٌَِايًُكاْ هُطُيَ زاكُوتِ (واقع)ٍ ثطؤغُّ 4
فًَطكاضّ

2,57

85,71

10

ُُبىوُِ ثالُِ زضووغتلطزُِ شيَطخاُِ ثُضوَضزَيٌ هُُاوؼُكُ

4

2,57

85,71

4

ضَِؼاوُُكطزُِ باضّ تايبُت هُطصتاُسُِ ضِيٌَِايًُكاْ

5

2,28

76,19

8

كاضكطزْ بُغًػتٌِ كاضطًَطِّ و ُٓضشًفلطزُِ كؤْ

6

2

66,66

7

كًُِ زَغُالَتِ كاضطًَطِّ وًازّ الّ بُضِيَىَبُضّ قىتاخباُُكاْ

7

1,71

57,14

6

بىوُِ ًاًؤغتاّ ثػجؤضِ بؤ بابُتُكاْ

8

1,42

47,61

2,38

79,4

كؤّ طصتِ

هُخصتٍُ ( )8زَضكُوتىَ كُ بُضِيَىَبُضَكاْ ,جطُ هُُٓضزوو بطِطُّ ( )7كُ زَقُكُّ بطيتًُ هُ( :كًُِ زَغُالَتِ
كاضطًَطِّ وًازّ الّ بُضِيَىَبُضّ قىتاخباُُكاْ) و بطِطُّ ( )6كُ زَقُكُّ بَُ شًَىَيُيُ (:بىوُِ ًاًؤغتاّ ثػجؤضِ بؤ
بابُتُكاْ)بُكًَصُ ُُظاًُىَ .تًَلطِاٍ بطِطُكاُِ بىاضّ يُكَُ(كًَصُ كاضطًَطِيُكاْ) بُكًَصُ ظاًُىَ بُضظتطيّ ُاوَُسٍ
شًاوّ وكًَصِ غُزّ هُُٓضزوو بطِطُّ ( )2شًاضَ()9يُ كُ بُظدمريَ ُٓضزوكًاْ يُن ُاوَُسّ شًاوياْ بُ()3وَضططتىَ و
بًُُٓاْ شًَىَ كًَصِ غُزّ( )%100ياْ تؤًاضكطزوَ ,زَقُكاًُاْ بَُ شًَىَيُيُُٓ( :غتًُِ هُجًَبُجًَلطزُِ بطِياض و
ضِيٌَِايًُكاْ بُٓؤّ بىوُِ زوو زَغُالَتِ ًٓساضّ (ذلىًُتِ ُاوَُسّ و ُٓضيٍَ كىضزغتاْ)و (جًاواظّ ًىؼُ وكاتِ
ثًَساُِ هُطُيَ ًاًؤغتاياُِ ًًالكِ ذلىًُتِ ُاوَُسّ)ٓ ,اشلطايُ ُٓو زووبطِطُيُيٌ كُ بُضِيَىَبُضَكاْ بُ كًَصُياْ
ظاًُىَ هُيطاغُّ (عً )991،933،9433 ،ٞهُؼُُسيّ شىيَِِ جًاواظ ٓاًاشَّ بؤكطاوَ وبُططفت وٓاغتُُطِ زاُاوَ .
ُٓوَّ جًَطُّ غُضدمُ بُضِيَىَبُضَكاْ ُٓضزوو بطِطُّ ( )7بُ ُاوَُسٍ شًاوّ( )1,71و كًَصٌ غُزّ( )57,14كُ زَقُكُ
بطيتًُ هُ (:كًُِ زَغُالَتِ كاضطًَطِّ وًازّ الّ بُضِيَىَبُضّ قىتاخباُُكاْ ) وبطِطُّ ( )6بُ ُاوَُسٍ شًاوّ ()1,42
و كًَصٌ غُزّ( )47,61كُ زَهًََت( :بىوُِ ًاًؤغتاّ ثػجؤضِ بؤ بابُتُكاْ) ياْ بُكًَصُ ُُظاًُىَ  ,كُ يُكًًُاْ
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ثُيىَُسٍ بُ زَغُالَتِ خؤياُُوَ ُٓيُ و زووََ هُبىوُِ ًاًؤغتاّ ثػجؤضِ ,ضَُِطُ بطُضِيَتُوَ بؤ ُٓوَّ بُططُطِ ُُظاُّ
زَغُالَتِ ًازّ وكاضطًَطِّ خؤيآُْ ,طُض ٓاتىو اليُُِ ثُيىَُسيساض شيَطخاُِ ثطؤغُّ ثُضوَضزَ هُ زضووغتلطزُِ
قىتاخباُُ و ظيازكطزُِ ثؤىل خىيَِسْ و ُُضًِ ُىاُسْ هُطُيَ ُاوؼُ كىضزغتاًُُكاُِ زَضَوَّ ًٓساضَّ ذلىًُتِ
ُٓضيٌَِ كىضزغتاْ ططُطِ ثًَبسات.
خصتٍُ (ُ )9اوَُسٍ شًاويٌ و كًَصٌ غُزٍ(بُضِيَىَبُضّ قىتاخباُُ) بىاضٍ زووََ (كًَصُ فًَطكاضيًُكاْ)
شًاضٍَ
بطِطُ

ثوُ

بطِطُكاْ

ُاوَُسٍ شًاويٌ
(يُكاليًلُضَوَ)

كًَصٌ
غُزٍ

بىاضّ زووََ /كًَصُ فًَطكاضيُكاْ

12

ثطؤططاًِ خىيَِسْ هُطُيَ ٓاغتِ قىتابِ و شيِطُّ فًَطكاضّ

1

3

100

20

وَضططتًِاْ هُظاُلؤ وثُمياُطاكاُِ ُٓضيٍَ

1

3

100

13

ظًاْ وشًَىَظاضّ بطِياضهًَسضاوّ خىيَِسْ بؤ ًاًؤغتاياْ و قىتابًاُِ 2
ُاوؼُكُ

2,85

95,23

11

ظاًُاضّ وثًَطُياُسُِ ثًصُيٌ ًاًؤغتاياْ

3

2,14

71,42

14

ظؤضّ قُباضَّ بطِياهًَساضوّ خىيَِسْ و كًُِ كاتِ تُضخاُلطاو بؤّ

4

2

66,66

16

بىاضّ ُٓهَػُُطاُسْ و تاقًلطزُُوَكاْ

4

2

66,66

15

ضِيَطاّ واُُوتُِوَّ ًاًؤغتا

5

1,71

57

19

ظؤضّ شًاضَّ قىتابًاْ هُثؤىل خىيَِسْ

5

1,71

57

17

ثُضتىن وثًَساويػتًُكاُِ خىيَِسُِ كىضزّ

6

1,42

46,61

18

ططُطًساْ ؼاالكًُكاُِ ثؤي و زَضوَّ ثؤي هُبىاضّ ُُتُوَيٌ

6

1,42

46,61

2,15

70,66

كؤّ طصيت

هُخصتٍُ (ُٓ )9وَ ًُصاُسَزات كُ بُضِيَىَبُضَكاْ بطِطُكاُِ ()12و ( )20بُ تُواوّ بُكًَصُياْ ظاًُىَ  ,ؼىُلُ
ُٓضزوو بطِطُ ًًؽٌ ُاوَُسٍ شًاوياْ طُيصتىَتُ( )3وكًَصٌ غُزياْ(ًُُٓ )%100ط زَضيسَخات ثطؤططاًِ خىيَِسْ
هُطُيَ ٓاغتِ قىتابِ و شيِطُّ فًَطكاضّ ُُطىدماوَ ُٓ ,ضوَٓا وَضططتين قىتابًاْ هُظاُلؤ وثُمياُطاكاُِ ُٓضيٍَ
كًَصُيُ هُغِىوضّ ُاوؼُّ تىيَصيُِوَ و غاالَُُ زووباضَ زَبًَتُوَ .
ًُُٓ و هُكاتًَلسا بطِطُّ ( )17و ( )18كُ ثًَلطِا كًُرتيّ ُاوَُسٍ شًاوياْ بُ()1,42وكًَصٌ غُزّ()46,61
تؤًاضكطزوَ باس هُو زَكات كُ ثُضتىن وثًَساويػتًُكاُِ خىيَِسُِ كىضزّ و ططُطًساْ بُ ؼاالكًُكاُِ ثؤي و زَضَوَّ
ثؤي هُبىاضّ ُُتُوَيٌ بُكًَصُ ُٓشًاضُُكطاوَ ,ضَُِطُ ٓؤّ ًُُٓط بطُضِيَتُوَ بؤ ُٓوَّ بُضِيَىَبُضَكاْ
ُٓوثًَساويػتاُُياْ بؤ زابني بلطيَت وكًَصُّ هُو جؤضَياْ ضِووبُضِوو ُُبىوبًَتُوَ .
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ُٓدماَ و ضِاغجاضزَ وثًَصًِاض
أ ُٓ /دماَ  :هُططُطرتيّ ُٓدماًُكاْ:
-

ططُطٌ ُُزاْ

هُاليُْ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ بُ كًَصُ ًازيًُكاٌُ ثُضوَضزَّ ُاوؼُكُ.
بىوُِ كًَصُ

-

هُشيَطخاُِ ثُضوَضزَيٌ ُاوؼُ كىضزغتاًُُكاُِ زَضَوَّ ًٓساضَّ ُٓضيٌَِ كىضزغتاْ (قُظاّ خاُقني).
ُُطىدماوّ

ثطؤططاًِ خىيَِسْ هُطُيَ ٓاغتِ قىتابِ و شيِطُّ فًَطكاضّ .

ططفتِ

وَضططتين قىتابِ وخىيَِسكاضاْ هُ ظاُلؤ وثُمياُطُكاُِ ُٓضيٌَِ كىضزغتاْ .

جًاواظّ

-

ًىؼُّ ًاًؤغتاياُِ خىيَِسُِ كىضزّ ًًالكِ ذلىًُتِ ُاوَُسّ وذلىًُتِ بُُٓضيٌَِ كىضزغتاْ .
ُُطىدماوّ

-

ضِيٌَِايًُكاْ هُطُيَ زاكُوتِ شيِطُّ فًَطكاضّ ُاوؼُ كىضزغتاًُُكاُِ زَضَوَّ ًٓساضَّ ُٓضيٌَِ كىضزغتاْ
(قُظاّ خاُقني).
ب  /ضِاغجاضزَ  :هُ ضِواُطُّ ُٓدماًُكاُُوَ ططُطرتيّ ضِاغجاضزَكاْ بطيتني هُ-:
-

ططُطًساُِ

ظياتطّ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ بُ شيَطخاُِ ثُضوَضزَيٌ ُاوؼُ كىضزغتاًُُكاُِ زَضَوَّ ًٓساضَّ ُٓضيٌَِ
كىضزغتاْ
بُزوازاؼىوُِ

-

كًَصُ ًازيٌ وكاضطًَطِيًُكاْ هُ اليُْ بُضِيَىَبُضايُتِ طصتِ وبُضِيَىَبُضيَتِ ثُضوَضزَكاُِ ُاوؼُكُ ,
هُثًَِاو زؤظيُِوَّ ؼاضَغُض.
ُٓدماًساُِ

-

كؤضِ و كؤبىوُُوَ هُطُيَ ًاًؤغتاياْ و قىتابًاْ ,هُثًَِاو كؤكطزُُوَّ زاتا وظاًُاضّ وضز هُغُض ُٓض بىاضيَم
بُجًا و ٓاضِاغتُكطزُِ بُضَواليُُُ ثُيىَُسيساضَكاْ.
د  /ثًَصًِاض  :هُشيَط ضِؤشِايٌ بابُتِ تىيَصيُِوَ تىيَصَضثًَصًِاض زَكات بُ - :
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ُٓدماًساُِ

تىيَصيُِوَّ ٓاوشًَىَ هُُاوؼُ كىضزغتاًُُكاُِ زيلُّ زَضَوَّ ًٓساضَّ ُٓضيٌَِ كىضزغتاْ .

تىيَصيُِوَ هُ

-

كًَصُكاُِ قىتابًاْ و خىيَِسكاضاْ هُُاوؼُ كىضزغتاًُُكاُِ زَضَوَّ ًٓساضَّ ُٓضيٌَِ كىضزغتاْ .
بُضاوضكاضّ

-

كًَصُ ثُضوَضزَيًُكاْ هُ ثاضيَعطاكاُِ ذلىًُتِ ُٓضيٌَِ كىضزغتاْ و ذلىًُتِ ُاوَُسٍ عًَطاق .

هًػيت غُضؼاوَكاْ
بُظًاُِ كىضزٍ/

ٓ .1اًاضّ,بُضيَىَبُضايُتِ طصتِ ثُضوَضزَّ طُضًًاْ ,بؤغاهَِ خىيَِسُِ . )2016-2015
 .2ععيع ,كطيٍ امحس( :)2012ثطؤططاًِ ثُضوَضزَيٌ ,ؼاثداُُّ ثُيىَُس ,ؼاثٌ يُكَُ,غوًٌَاُِ.
 .3عُظيع,كُضيٍ ُٓمحُز( :)2013كُشلؤهَِ ًًَصوو  ,ؼاثداُُّ ثُيىَُس  ,ؼاثِ يُكَُ ,غوًٌَاُِ.
 .4ععيع,كطيٍ امحس( :)2013ططفتُكاٌُ وتُِوٍَ بابُتٌ ًًَصووٍ ُٓوضوثا هُضِواُطٍُ ًاًؤغتاياْ و فًَطخىاظاُُوَ هُ ظاُلؤٍ طُضًًاْ,
طؤظاضّ ظاُلؤّ كؤيُ,شًاضَ. 2013, 62
.5ععيع,كطيٍ امحس( :)2014بًُِاطصتًُكاُِ ضِيَطاكاُِ واُُوتُِوَُ ,اضيّ بؤ ؼاث وبالوكطزُُوَ,ؼاثٌ يُكَُُٓ ,وهًَط.
 .6ععيع,كطيٍ امحس(:)2017بًُِاكاُِ ثُضوَضزَُ ,اضيّ بؤ ؼاث وبالوكطزُُوَ,ؼاثٌ يُكَُُٓ ,وهًَط.
 .7كؤًاضّ عًَطاق ,وَ ظاضَ تِ بُ ضوَ ضزَ .)1987( .بُ ضيىَ بُضيتِ طصتِ ثُضوَ ضزَ ّ ُٓ وهًَط ,زايُ ضَ ّ غُ ضثُ ضشتلاضّ ,بُ ضوَ ضزَ يِ,
كىضتُ ّ كىضَ كاُِ ُٓ هػُ ُطاُسّ غاالُُ ُٓ ,وهًَطً( .ودغ ُسوات اهتقىيٍ اهػِىٍ).
 .8كؤًاضّ عًَطاق ,وَ ظاضَ تِ ثُضوَضزَ .)1988( .بُضيَىبىضيَيت طصيت ثُضوَضزَيٌ ُٓوهًَط ,زايطٍَ غُضثُضشتلاضٍ ,ثُضوَضزَيٌ ,كىضتٍُ
ضاثؤضُُكاٌُ غاهَاُُ ُٓوهًَطً( ,ودغ اهتقاضيط اهػِىيُ).
بُظًاٌُ عُضَبٌ/
 .4أب ٛعٛاد ،ذلُد أمحد( 5)9445املػهالت ايتعً ١ُٝٝيدَ ٣عًُ ٞاملسحً ١ايجاْ ١ٜٛاألضاع ٚعالقتٗا بايتحؿ ٌٝايدزاضٚ ٞدٓظ ايطايب ْٛٚع
ايطًط ١املػسف ١عً ٢ايتعً(،ِٝزضايَ ١ادطتري غري َٓػٛز ،)٠اجلاَع ١االزدْ ،١ٝنً ١ٝايدزاضات ايعًٝا .
.90
.99
.93
.92

امحد  ٚاملػٝؿٝب ،غهس ٟضٝد  ،عبد ايعصٜص عبد ايكادز ( 5)9433ضًٛى ايػؼ يف االَتحاْات ٚعالقت٘ ببعض املتػريات املعسفٚ ١ٝايٓفط١ٝ
ٚاالدتُاع ١ٝيد ٣بعض طًب ١ايتعً ِٝايعاي ، ٞقطس  ،دلًَ ١سنص ايبحٛخ ايرتب ، ١ٜٛاجملًد  ،35ايعدد.2
ايبٝات ، ٞعبد اجلباز تٛفٝل  ،شنسٜا شن ٞآٜاضٛٝع  ،االحؿا ٤ايٛؾفٚ ٞاالضتدالي ٞيف ايرتبٚ ١ٝعًِ ايٓفظ َ ،طبعَ ١ؤضط ١ايجكاف١
ايعُاي ، ١ٝبػداد . ّ9422 ،
ايبذ ،١عبد ايفتاح حطٔ:)3000( .أؾ ٍٛتدزٜظ ايعسب ١ٝبني ايٓعسٚ ١ٜاملُازض ١يًُسحً ١األضاض ١ٝايدْٝا ،ط ،9داز ايفهس
يًطباعٚ ١ايٓػس ٚايتٛشٜع ،عُإ ،االزدٕ.
باقازؽ  ٚاآلْط ،ٞؾاحل ضامل ،عبداهلل عًَ 5)9441(ٞػهالت ٚقطاٜا تسبَ ١ٜٛعاؾس ،٠ايطبع ١ايجاْ ،١ٝداز األْديظ يًٓػس ٚايتٛشٜع .

 .95احلك ،ٌٝضًُٝإ عبدايسمحٔ ( 5)9445االداز ٠املدزضٚ ١ٝتعب ١٦قٛاٖا ايبػس ١ٜيف املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد ،١ٜداز ايػبٌ يًٓػس ٚايتٛشٜع،
ايسٜاض .
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حط ،ٕٛفاضٌ ٚآخس 5)3090(ٕٚأثس املعاًَ ١ايٛايد ١ٜيف ظاٖس ٠ايػؼ ايدزاضٚ ٞايدافع يالزلاش عً ٢طًب ١اجلاَع ١يف يٝبٝا
ايععُ، ٢دلً ١داَع ١نسبال ٤ايعًُ ، ١ٝاجملًد اخلاَظ  ،ايعدد ايسابع .
احلاشَ ٞخايد ( 5)3093أؾ ٍٛايرتب ١ٝاإلضالََ ، ١ٝهتب ١داز ايصَإ ،املد ١ٜٓاملٓٛز. ٠
خاطس ،ذلُٛد زغدٚ ٟآخس .)9434( .ٕٚطسم تدزٜظ ايًػ ١ايعسبٚ ١ٝايرتب ١ٝايد ١ٜٝٓيف ض ٤ٛاالجتاٖات احلدٜج ،١ايطبع١
ايسابع ،١بال َهإ طبع.
داٚد ،عصٜص حطٔٚ ،آخسَٓ،ٕٚاٖر ايبحح ايرتبٚ، ٟٛشاز ٠ايتعً ِٝايعاي، ٞداَع ١بػداد.9440،
دزٚش ، ٙأفٓإ ْعري(َ 5)9444عاٜري يتك ِٜٛاملٓاٖر ٚتطٜٛسٖا،دلً ١احتاد اجلاَعات ايعسب،١ٝايعدد (،)21عُإ ،األزدٕ.
ايدزاد ،ٞضعد ( 5)3005ظاٖس ٠ايػؼ أضبابٗا ْ،تا٥ذٗا،طسم َعاجلتٗا  ،املعٗد ايعاي ٞإلعداد املعًُني  .بال َهإ طبع.
زشم اهللَ ،طس أمحد 5)3000(،ايكٝادٚ ٕٜٛاملعًُ ٕٛاملُٝصٜ ٕٚعصف ٕٛعٔ االداز ٠املدزض،١ٝملاذا؟ ٚ،شاز ٠املعازف ،ايعدد،42ايسٜاض  ،املًُه١
ايعسب ١ٝايطعٛد. ١ٜ
ايطاعد ،ٟزًَ ١دباز ناظِ (" 5)3003اثس اضتدداّ امنٛذدَ ٞريٍ تٓٝطًٖٝٚ ٕٛداتابا ايتعًُٝٝني يف انتطاب املفاٖ ِٝايعًُٚ ١ٝاضتبكاٗ٥ا
يد ٣تًُٝرات املسحً ١االبتدا( ،"١ٝ٥زضايَ ١ادطتري غري َٓػٛز ،)٠اجلاَع ١املطتٓؿس ،١ٜنً ١ٝايرتب ١ٝاالضاض.١ٝ

 .32ضًطإ،ذلُٛد ايطٝد( 5)9439ايتدطٝط ايرتب ٟٛعً ٢ض ٤ٛحادات ايتُٓ ١ٝاالقتؿادٚ ١ٜاالدتُاعَ ١ٝع دزاض ١خاؾ ١باملًُه ١ايعسب١ٝ
ايطعٛد ،١ٜداز احلطاّ  ،ايكاٖسَ،٠ؿس .
 .35مسسٚ ٠دلدال ،ٟٚذلُٛد أب ،ٛفدا 5)3091(٤املػهالت ايرتب ١ٜٛتٛاد٘ طًب ١ايجاْ ١ٜٛايعاَ(١ايتٛد)ٞٗٝيف فًططني"دزاضَٝ ١داْ ١ٝيف
َدازع ذلافع ١زاّ اهلل ٚايبري ،"٠اجملً ١ايدٚي ١ٝايرتب ١ٜٛاملتدؿؿ ،١اجملًد( ،)4ايعدد ( ،)1حصٜسإ.3091
 .34ايػساحٜ،عٛب(5)3003ايرتبٚ ١ٝأشَ ١ايتُٓ ١ٝايبػسَ،١ٜهتب ايرتب ١ٝايعسب ٞيد ٍٚاخلًٝر ،ايسٜاض  ،املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد.١ٜ
 .31ايػٝذ ،ذلُٛد ٜٛضف(َ 5)3002ػهالت تسبَ ١ٜٛعاؾس ،٠داز ايفهس ايعسب ،ٞايكاٖس.٠
 .32فُٗ ٚ ٞذلُٛد ،ذلُد ضٝف ايد ،ٜٔحطٔ عبداملًو( 5)9442تطٜٛس االداز ٠املدزض ١ٝيف د ٍٚاخلًٝر ايعسب ،١ٝايسٜاضَ ،هتب ايرتب١ٝ
ايعسب ١ٝيد ٍٚاخلًٝر .
 .33قساقص،٠ذلُٛد عبدايكادز عً5 )9442(ٞسل ٛاداز ٠تسبٚ ١ٜٛاع ،١ٝداز ايفهس ايعسب ، ٞبريٚت ،يبٓإ .
 .34ايطسحي ٞفاِٖ  ٚحطني ،زبٝع محاد 5)3009(ٟايكٝاع ٚايتك ِٜٛايرتب ،ٟٛداَع ١بابٌ ،نً ١ٝايرتب. ١ٝ
 .20ايهٓدز،ٟيطٝف5 )3090( ١ظاٖس ٠ايػؼ يف االختبازات أضبابٗا ٚأغهاهلا َٔ َٓعٛز طًب ١نً ١ٝايرتب ١ٝاألضاض ١ٝيف دٚي ١ايهٜٛت ،نً١ٝ
ايرتب ، ١ٝاهل ١٦ٝايعاَ ١يًتعً ِٝايتطبٝكٚ ٞايتدزٜب  ،ايهٜٛت .
.29
.23
.22
.25
.24

ايعذ ،ًٞٝؾباح حطني محص 5)3004( ٠ايكٝاع ٚايتك ِٜٛايرتبَ،ٟٛسنص ايرتب ١ٝيًطباعٚ ١ايٓػس ،اي. ُٔٝ
عبٝدات ،ذٚقإٚ ،آخس 5)9443(ٕٚايبحح ايعًَُ( ٞفٗ،َ٘ٛأدٚات٘،أضايٝب٘) ،داز ايفهس يًطباعٚ ١ايٓػس ٚايتٛشٜع ،ايطبع ١ايسابع،١عُإ،
األزدٕ.
عدع  ،عبد ايسمحٔ (َ 5)9430بادئ االحؿا ٤يف ايرتبٚ ١ٝعًِ ايٓفظ  ،اجلص٤اال ،ٍٚايطبع ١ايجآَْ ،١ٝػٛزات َهتب ١ايٓٗط ١االضالَ،١ٝ
عُإ .
ايػسٜب  ،زَص 5)9423(١ٜايتكٚ ِٜٛايكٝاع ايٓفطٚ ٞايرتبَ ،ٟٛهتب ١االزلً ٛاملؿس،١ٜايكاٖس.٠
عً ،ٞفؤاد ذلُد ْٛاب( 5)9433دٚز ايتدطٝط ايرتب ٟٛيف حٌ بعض َػهالت ايتدطٝط يف املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد ،١ٜزضايَ ١ادطتري
َٓػٛز،٠داَع ١أّ ايكس ،٣ايطعٛد.١ٜ

 .21رلاَس،٠نُاٍ ْٜٛظ(َ5)3093ػهالت االداز ٠ايؿف ١ٝيف املدازع ايجاْ ١ٜٛيف ذلافع ١اخلًٚ َٔ ٌٝدْٗ ١عس املعًُني،دلً ١دزاضات ْفط١ٝ
ٚتسب،١ٜٛايعددايجأَ ،حصٜسإ .3093
 .22ايٓري َ ،ؿطف ٢عُس ( 5)9430ايػا ١ٜتربز ايٛض ١ًٝدزاض ١ادتُاع ١ٝيعاٖس ٠ايػؼ يف االَتحاْات.
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 .23ايْٛدا،ٟٚؾباح دً ٌٝخً5)3002(ٌٝأثس أمنٛذدَ ٞريٍ-تٓٝطٚ ٕٛنًٛشَاٜسايتعًُٝٝني يف انتطاب تالَٝر املسحً ١االبتدا ١ٝ٥املفاِٖٝ
ايٓح ١ٜٛيف َاد ٠قٛاعد ايًػ ١ايهسدٚ ١ٜاالحتفاظ ب٘(،أطسٚح ١غري َٓػٛز ،)٠داَع ١بػداد،نً ١ٝايرتب ١ٝابٔ زغد.
ٚ .24شزا ٠ايرتب5 ١ٝاالحؿا ٤ايرتب ٟٛيف ايعسام ()3005-3002
 .50ايْٛٝطهَٓ ،ٛعُ ١االَِ املتحد ٠يًرتبٚ ١ٝايعًِ ٚايجكاف 5)3092(١اضرتاتٝذ ١ٝاعداد املعًِ ٚتطٜٛس ٙاملٗينَ ،هتب ايعسام .
بُظًاٌُ ًِٓطوًعٍ/
41. Ebel, robert, (1972): “Essontionals of Educational measurement”, (2 ded) prentc-Hall, New
Jersey
42. Fisher , Eugene C.) 1956):" A National Survey of the Beginning Teacher",In : Yeuch , Wilbur
A. : The Beginning Teacher : NewYork , Holt .
43. Good (1973): C. V, Dictionary of Educational , Mc , Grow – still Book Company , New York
44. Oxford advanced learners dictionary, (2005)Oxford advanced press
)45. Talbot, L. (1995).Principles and Practice of Nursing Research, (p. 318

ُُٓرتًَُت/
 .64ذلُدَ ،ادد 5خاْكني بني املاضٚ ٞاحلاضس http://www.pukmedia.com 16/1/2016 16:13:00 ،

.74

( )www.iraqpressagency.com

 .53ايْٛٝطهwww.unesco.org/new/ar/unesco، ٛ

ثاشلؤٍ ()1

تىيَصَض كُ ُاو ُاوًُصاُِ هُ خىاضَوَ ٓاتىَ ,بًُُاظّ ُٓدماًساُِ تىيَصيُِوَيُكُ بُُاوّ (كًَصُ
ثُضوَضزَيًُكاُِ خىيَِسُِ كىضزّ هُ ُاوؼُ كىضزغتاًُُكاُِ زَضَوَّ ًٓساضَّ ُٓضيٍَ" ُاوَُسّ قُظاّ
خاُقني وَن منىُُ") ,تىيَصَض زَيُويَت هُضِيَطُّ َُٓ فؤضًُ ضِاوَضططيُيٌ بُضزَغتتاْ زضن بُو كًَصاُُ
بلات كُ جُُابتاْ وَن (ًاًؤغتا ياْ بُضِيَىَبُض ياْ غُضثُضشتًاض) ُٓغتِ ثًَسَكُْ هُغًَلتُضّ
ثُضوَضزَ هُشًَىَّ ضِغتُ و بُشًَىَّ خايَ بؤًاْ خبُُُضِوو .

غىثاغِ ٓاوكاضيلطزُتاْ زَكُيّ

بىاضَكاْ:
-

كًَصُ كاضطًَطِيُكاُِ ............... ................ ............. ...........

-

كًَصُ فًَطكاضيُكاُِ ............... ................ ............. ...........

-

تلايُُٓ ,ض ضَِوشًَلِ زيلُ بُ كًَصُّ زَظاًُت هُثصتُوَّ ثُضَِكُ بًِىوغُ .
ثطغًاضَكاْ:

-

ض كًَصُيُن هُضِووّ كاضطًَطِيُوَ ُٓغت ثًَسَكُيت وَن كاضاكتُضيَلِ غُضَكِ كُ بُضكُوتِِ
ضِؤشاُُتاْ ُٓيُ هَُ بىاضَ .

-

ططُطرتيّ ُٓو كًَصُ فًَطكاضياُُ ؼني كُ ضِووبُضِووّ ثطؤغُّ ثُضوَضزَ بىَتُوَ هُغِىضَكُتاْ
(قُظاّ خاُقني)
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تلايُُٓ ,ض باضيَلِ زيلُ بُ كًَصُّ زَظاًُت بؤًاْ ٓاشلطا بلُ

-

ثاشلؤّ ( ) 2
بُُاوٍ خىاٍ طُوضَو ًًٔطَباْ
وَظاضَتٌ خىيَِسٌُ باالَ وتىيَصيُِوٍَ ظاُػيت
ظاُلؤٍ طُضًًاْ
كؤهًَحِ ثُضوَضزٍَ بُِضِتٌ

ب /ضِاوَضططّ

غالَوٍ ظاُػت.
بؤ ُٓدماًساٌُ تىيَصيُِوَيُن بُُاوًُصاٌُ (كًَصُ ثُضوَضزَيًُكاُِ خىيَِسُِ كىضزّ هُ ُاوؼُ
كىضزغتاًُُكاُِ زَضَوَّ ًٓساضَّ ُٓضيٍَ"ُاوَُسّ قُظاّ خاُقني وَن منىُُ") ,تىيَصَض َُٓ فؤضًٌ ضِاثطغًُ زَخاتُ
بُضزَغت ًَٓىَّ بُضِيَع ,هُو ضِواُطُيُيٌ جُُابتاْ ضَِطُظيَلِ ططُطِ ثطؤغٍُ ثُضوَضزَ و فًَطكطزُّ و َُٓ
تىيَصيُِوَيُيٌ ًٌَُْٓ ,بُوًٓىايُيٌ ببًَتُ جًَطٍُ ططُطٌ ثًَساُتاْ و وَالًَُكاُتاْ بُشًَىَيُكٌ بابُتًاُُ بُزاُاٌُ
ًٌَٓاٍ( √ ) خبُُُضِوو هُو خاُُيُيٌ بُطىدماوٍ زَظاُّ (كًَصٍُ غُضَكًُ,كًَصٍُ الوَكًُُ,ابًَتُ كًَصُ).
ٓاوكاضيتاْ جًَطٍُ ضِيَعَ .
تىيَصَض
َ .كطيٍ أمحس ععيع
فؤضًِ ضِاوَضططّ تايبُت بُ(/كًَصُ ثُضوَضزَيًُكاُِ خىيَِسُِ كىضزّ هُ ُاوؼُ كىضزغتاًُُكاُِ زَضَوَّ ًٓساضَّ ُٓضيٍَ"خاُقني وَن
منىُُ")
ظ

كًَصٍُ
غُضَكًُ

بطِطُكاْ

كًَصٍُ
الوَكًُ

بىاضّ يُكَُ /كًَصُ كاضطًَطِيًُكاْ
1

ططُطٌ ُُزاْ هُاليُْ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ بُ كًَصُ ًازيًُكاٌُ ثُضوَضزَّ ُاوؼُكُ

2

ُٓغتًُِ هُجًَبُجًَلطزُِ بطِياض و ضِيٌَِايًُكاْ بُٓؤّ بىوُِ زوو زَغُالَتِ ًٓساضّ (ذلىًُتِ
ُاوَُسّ و ُٓضيٍَ كىضزغتاْ)

3

ُُطىدماوّ بطِياض و ضِيٌَِايًُكاْ هُطُيَ زاكُوتِ (واقع)ٍ ثطؤغُّ فًَطكاضّ

4

ضَِؼاوُُكطزُِ باضّ تايبُت هُطصتاُسُِ ضِيٌَِايًُكاْ

5

بًِاّ قىتاخباُُ و شووضّ ثًَىيػت بؤ ثؤهٌ خىيَِسْ و كاضوباضّ كاضطًَطٍِ

6

بىوُِ ًاًؤغتاّ ثػجؤضِ بؤ بابُتُكاْ

7

كًُِ زَغُالَتِ كاضطًَطِّ وًازّ الّ بُضِيَىَبُضّ قىتاخباُُكاْ
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ُابًَتُ
كًَصُ
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8

كاضكطزْ بُغًػتٌِ كاضطًَطِّ و ُٓضشًفلطزُِ كؤْ

9

جًاواظّ ًىؼُ وكاتِ ثًَساُِ هُطُيَ ًاًؤغتاياُِ ًًالكِ ذلىًُتِ ُاوَُسّ

10

ُُبىوُِ ثالُِ زضووغتلطزُِ شيَطخاُِ ثُضوَضزَيٌ هُُاوؼُكُ

دلً ١داَع ١نسَٝإ

بىاضّ زووََ /كًَصُ فًَطكاضيُكاْ
11

ظاًُاضّ وثًَطُياُسُِ ثًصُيٌ ًاًؤغتاياْ

12

ثطؤططاًِ خىيَِسْ هُطُيَ ٓاغتِ قىتابِ و شيِطُّ فًَطكاضّ

13

ظًاْ وشًَىَظاضّ بطِياضهًَسضاوّ خىيَِسْ بؤ ًاًؤغتاياْ و قىتابًاُِ ُاوؼُكُ

14

ظؤضّ قُباضَّ بطِياهًَساضوّ خىيَِسْ و كًُِ كاتِ تُضخاُلطاو بؤّ

15

ضِيَطاّ واُُوتُِوَّ ًاًؤغتا

16

بىاضّ ُٓهَػُُطاُسْ و تاقًلطزُُوَكاْ

17

ثُضتىن وثًَساويػتًُكاُِ خىيَِسُِ كىضزّ

18

ططُطًساْ ؼاالكًُكاُِ ثؤي و زَضوَّ ثؤي هُبىاضّ ُُتُوَيٌ

19

ظؤضّ شًاضَّ قىتابًاْ هُثؤىل خىيَِسْ

20

وَضططتًِاْ هُظاُلؤ وثُمياُطاكاُِ ُٓضيٍَ

*تًَبًين :تلايُ ُٓ ,ض ضَِوشًَلِ زيلُ بُ كًَصُّ زَظاًُت هُثصتُوَّ ثُضَِكُ بًِىوغُ .

ثاشلؤٍ ()3

هًػتِ زاوَض و شاضَظاكاْ
فؤضًِ ضِاوَضططّ
ش ُاو

بطِواُاً
َ

ُاظُاوّ
ظاُػتِ

ثػجؤضِّ وضز ُاوًُصاْ

 1ز.جىاز ُعٌت ذػني

زكتؤضا

ثطؤفًػؤض

ضِيَطاكاُِ ظاُلؤّ غوًٌَاُِ/
واُُوتُِوَ ثُضوَضزٍَ بُِضَت

كؤهًَحِ



 2زْ.عاّ عبساجلباض ذػني

زكتؤضا

ثٍ.

ضِيَطاكاُِ ظاُلؤّ غوًٌَاُِ/
واُُوتُِوَ ثُضوَضزٍَ بُِضَت

كؤهًَحِ



 3زُ.سوّ حمٌس حمٌسشطيف

زكتؤضا

ثطؤفًػؤض

فُهػُفُّ ثُضوَضزَ ظاُلؤّ طُضًًاْ /كؤ .ظاُػتُ
ًطؤظايُتًُكاْ



 4دَٓ.اضٌ عباع قاضِ

زكتؤضا

ثٍ.

ضيَطاكاُِ ظاُلؤّ طُضًًاْ /كؤ.ثُضوَضزَ
واُُوتُِوَّ كىضزٍ



 5ز.ذػني امساعًى عوٌ

زكتؤضا

ثٍ.

 6ز.ضسَد ؾالح ذل ٞايدٜٔ

زكتؤضا

ًاًؤغتا
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كؤهًَحِ



كؤًُهَِاغٌ ظاُلؤّ
ثُضوَضزَ

طُضًًاْ/

فُهػُفُّ ثُضوَضزَ ظاُلؤّ طُضًًاْ /كؤ .ظاُػتُ
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ًْطؤظايُتًُكا



ِكؤهًَح

/ضِيَطاكاُِ ظاُلؤّ ؼُضًىو
واُُوتُِوَ ثُضوَضزَّ بُِضَِت

ًاًؤغتا



ُ ظاُػت. كؤ/ْضِيَطاكاُِ ظاُلؤّ طُضًًا
ْواُُوتُِوَّ ًطؤظايُتًُكا
ّبريكاض

ًاًؤغتا



كؤًُهَِاغٌ كؤهًَحِ ثُضوَضزَضزٍَ بُِضَت

ًٍاًؤغتا
ياضيسَزَض

زكتؤضا

ظاُاعىمساْ حمٌس. ز7

ًاغتُض

ًاغتُض

 حمٌىز شفًق محًس8

غطذس حمٌس مسني.َ 9

Abstract:
If we imaging education as life, so there is no life without problems. Especially a
crucial sector such as education which has Clashing with a wise and intellectual
man. thus paying attention to know the issues and determining the quality and
quantity of the issue is a key factor to correct the aspect of education towards its
right way. this study is entitled as (The educational issues of kurdish studying in
Kurdisani Areas outside Kurdistan region administration(Centre of Khanaqeen
district) has taken as an example , in which the researcher tries to indicate the
educational issues of kurdish studying through the way of a survey form which is
consisted of two fields . first/management issues , second/ teaching issues that
composed of 20 sections, the problems, objectives , importance , society are
elucidated within the study with explanation of concepts and theoretical
background of the study, The most important conclusions are(the ministry of
education doesn’t support the education of the area financially, the problem of
neglecting the educational infrastructure , the unsuitable education curriculum with
the level of the students, With the problem of admission to the regional institutes
and universities, As well as the difference between teachers’ salaries of the central
government and the Kurdistan Regional Government, The lack of relevance of
education with the reality of the educational environment. Finally, the researcher
presented some suggestions and recommendations, So, we hope that the
conclusions and recommendations of this study are taken in consideration.
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